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 لة ِروانطةى زانستة شةرعييةكاندا بَونةى لةدايكبوونى ثَيغةمبةر 

 
 ثيَشةكى

ُفِسنَا، َوِمنح   وِر َأنح ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاّلِلَِّ ِمنح ُُشُ َتغح َتِعيُنُه َوَنسح َمُدُه َوَنسح َد ّلِِلَِّ، َنحح َمح إِنَّ اْلح

ََملِنَا، َمنح ََيحِدِه اّلِلَُّ  َهُد َأنَّ َسيَِّئاِت َأعح لِِل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأشح َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح

َهُد أن حممًدا َعبُده وَرُسوله. يَك َلُه، َوَأشح َدُه ََل َُشِ  ََل إَِلَه إَِلَّ اّلِلَُّ، َوحح

بآلوة، ميَذووى دةطةرِيَتةوة  داود( لةناو موسوَلمانانو)مةول ميَذة بابةتىر لةؤز
 كار،ؤؤ دوو هشى دةطةرِيَتةوة بيكارى مانةوةؤلةمةوثيَش، ههةشت سةدة  ؤب
كة ثيَغةمبةرى ئيسالمة  ،شةويستى خاوةنةكةيةتىؤؤكاريَكى دينى: ئةويش خه
 ،ى بنةمايةكى دينى ثتةوى لةسةر هةية، طةرضى ئةو بنةماية ؤكة خ

دونياييةكةية، كارة ؤؤكارى دووةميش: هة ه(ى تيَدا جيَطة نابيَتةوة، وودو)مةول
تا  ،يان بة ئيسالمؤؤشكردنى خؤ ثةردةثدةسةآلتةكان بةكاريان دةهيَنا بلةاليةك 

و دونياييةكان الى  أل بن و لةاليةك رِيابازى دةوَلةمةندوالى خةَلكى مايةى قبو
انى بةناو دين َلطرتنى سةران، وة بة هةيشاندانى بةرطى تازةى ديندارييث ؤَلكى بخة

 خرِكردنةوةى ماأل و سامانى دونيايي. ؤبنةية ؤئةم ب
ةوةى سني و ئاطاداركردنوزةمانةوة زانايانى بةرنامة ثاك نوبةآلم لة ديَر

 دا طويَيان ىلَ نةطرياوةرينة بةسةريانؤؤكارى زاَلبوونى زتةواويان داوة، بةآلم بة ه
ئةم  ،بوونةوةى هةوَلى زانايانزيندوو ؤهةوَليَك ب وةك و ثشتطوآ خراوة، جا

يةكالكةرةوة بيَت و مايةى كاريَكى ؤه وتاوةكو ،سينةمان خستووةتة بةردةستونو
ةكى ينيوشنى موسوَلمانان بيَت لة بابةتيَكى هةَلواسراو بة دينةوة، بة رِيَنموؤضاورِ



 ثَيشةكى 6 

ةتدانةوةى بةَلطةكانيان، تا كارةكانى دروستبوونى و رؤزانستى داهيَنةرى و ه
 آبةب ،انى لةسةرى بوونويةى هاوةآلن و شويَنكةوتوينة ديينيوبطةينة ئةو رِيَنمو

 د.وبوون و ثيَويستى مةولو
 
 
 
 

  
 

 

5  /  /1437 هـ 

 م 2016/  4/  14

 مانىَيسل
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 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

 بيدعةى جةذنى لةدايكبوونى ثيَغةمبةر )حممد( 

 )بدعة عيد المولود النبوي(

داهيَنراوانةى لة و  دا لةو بيدعةو زيندوو لةناو خةَلك نةيةكى زؤر بآلوومنو
سةرقالَ دةبن ثيَوةى و بة عيبادةت و ديندارى و  اندا خةَلكجيهانى ئيسالمي

ثيَناودا يَكى يةكجار زؤرى لةو ماَل سيمايةكى رِةسةنى ئيسالمى دةزانن و ثارة
ثيَغةمبةرى ئيسالم كارى ضاوةرِيَى ثاداشت و وةفادارى بؤ بة هؤ ،سةرف دةكةن

  ةثيَغةمبةردةيكةن، يادى لةدايكبوونى  ،بوونةوةى ئةم يادةبؤ زياتر رِوون 
زانستة  ىو هةَلسةنطاندنى بة ثيَوانة و دةركةوتنى رِووى ثةيوةندى بة ئيسالمةوة

 دةكةينةوة بة رِيَطةى ئةم خاآلنة: ىان الى زانايانى ئةهلى سوننةت رِوونةكيشةرعي
 نةية:خاَلةكانى ِرةتكردنةوةى ئةم بؤ

داهيَنراوة بيَبنةما  )البدعة احلقيقية(ئةم يادة جؤريَكة لة جؤرةكانى  .1
ماكان اإلحداث فيها من مجيع وجوهها؛ إذ مل يدل عليها » :لةبةر ،ةكانييحةقيق

ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال استدالل معترب عند أهل العلم، دليل رشعي 

«ال يف اجلملة وال يف التفصيل
(1). 

و هيض بةَلطةيةكى قورئان و  بنةمايةنراوة لة هةموو رِووةكانةوة بيَئةم داهيَ
هيَنانةوةى رِةضاوكراوى انايان و رِيَطةيةكى جؤرى بةَلطةو كؤدةنطى ز فةرموودة
 زانايان، نة بة شيَوازى كورت و نة بة شيَوازى شيكراوة. ة الىيلةسةر ني

                                                             
 .44ملحمد اجليزاين ص "معيار البدعة" (1)
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 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

توانيوة ، نةياندوهيَنانةوة بؤ مةولونةوة بيدعةكاران لة ئاستى بةَلطةهةر لة كؤ
بة رِوون و  كة بهيَنن ثيَغةمبةر دةيةكى وياخود فةرمو ،بةَلطةيةكى قورئانى

لةسةر  سوَلمانانىطيَرِانةى لةدايكبوونى خؤى بكات و موئاشكرا باسى ئةو بؤنة
ثيَغةمبةرى دا وى لةسةر باس بكات، لةطةلَ ئةوةشكراهان بدات و ثاداشتى دياري

و  وادةى باسكردنى هةموو رِيَطة خيَرةكانى بة موسوَلمانان داوة خوا 
نةكردنى كاريَكى خيَرى بة موسوَلمانان داوة، ةنانةت متمانةى نةثةرِاندن و باست

إنه ليس يشء يقربكم إىل اجلنة »، وةك دةفةرمويَت: جا ئةطةر ببواية باسى دةكرد

«إال قد هنيتكم عنه إال قد أمرتكم به وليس يشء يقربكم إىل النار
(1). 

، هةر فةرمامن داوة ثيَتان واتة: شتيَك نةماوة نزيكتان خباتةوة لة بةهةشت
 تان.دا، وة شتيَك نةماوة نزيكتان خباتةوة لة ئاطر هةر رِيَطريم كردووة ليَبةسةري

بة هيض  ،كة بنةماى سيَهةمى بةَلطةية )إمجاع(ةوة كؤدةنطى زانايان شبة دَلنيايي
 د.وة لةسةر مةولويجوَريَك بوونى ني

يةكيَكة لة جؤرةكانى داهيَنراوة ، يادى لةدايكبوونى ثيَغةمبةر  .2
ود ودةربارةى مةول v )ابن تيمية(، هةروةك )البدعة الرتكية(نةكراوةكان 

فإن هذا مل يفعله السلف، إختاذ مولود النبي صىل اهلل عليه وسلم عيدًا »دةَليَت: 

مع قيام املقتيض له وعدم املانع منه لو كان خرًيا. ولو كان هذا خرًيا حمضا، أو 

راجًحا لكان السلف ريض اهلل عنهم أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول 

هم عىل اخلري أحرص. وإنًم كًمل حمبته اهلل صىل اهلل عليه وسلم وتعظيًًم له منا، و

                                                             
 (.2866لأللباين ) "سلسلة األحاديث الصحيحة" (1)
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 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهًرا، ... فإن 

هذه طريقة السابقني األولني، من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم 

«بإحسان
(1). 

و  لةطةلَ بوونى ثيَويستى ،كردووةد( ئةم كارة هاوةآلن نةيانوواتة: )مةولو
ن هاوةآل ، ئةواايةوو لةثيَشرت بو ةك، ئةطةر ئةمة خيَرى تةواوينةبوونى هيض رِيَطري

اليان  ان لة ئيَمة لةثيَشرت بوون، ئةوان خؤشةويستى و رِيَزى ثيَغةمبةر وو ثيَشو
ئيَمة، وة ثايةدارتر بوون لةسةر خيَر، تةواوترين خؤشةويستى و  وزياتر بوو تاوةكو

ةتى و جيَبةجيَكردنى فةرمانةكاني ؛ةَليرِايو طويَ يىرِيَزى شويَنكةوتة
كردنةوةى سونةتةكانيةتى بة رِووكةش و ناوةرِؤكةوة ... ئةمة رِيَطةى زيندوو

 انيانة بة ضاكة.وو شويَنكةوتو ة سةرةتاكانى كؤضةرى و مةدينةييةكانةوثيَشو
رِؤذى لةدايكبوونةكةى ديارى  ثيَغةمبةرى خوا  ،دةوئةم بؤنةى مةولو

طيَرِان و باسكردنى لة هةموو دريَذايى تةمةنى و بؤنة بةبىَ يادكردنةوة ،دووةكر
؟ »ثرسى:  ثيَغةمبةريان ، لة دا ثيَغةمبةرايةتي َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم ااِلْثنَنْيِ

««َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت َأْو ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ »َقاَل: 
(2). 

 كة ى: ئةو رِؤذةيةشةممة، فةرمووياريان كرد لة رِؤذووى رِؤذى دوورسواتة: ث
 وة قورئامن بؤ هاتة خوارةوة. دا، وة بووم بة ثيَغةمبةرى خوا،لةدايك بووم تياي

                                                             
 (.124، 2/123) "اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم" (1)

 (.22550(، وأمحد )2790) "الكربى"(، والنسائي يف 2426(، وأبو داود )1162رواه مسلم ) (2)
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 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

ثاش ثيَغةمبةر وانى بة دوو ضني لةبة سةرتاثاى تةمةنى هاوةآلن و شويَنكةوتو
 ثيَغةمبةر لةدايكبوونى  ،كة دةكاتة سةدةيةك و نةكراوةتة  اسى نةبووةب
نةوةية سةنطى مةحةكن بؤ كؤدةنط و  طيَرِان بؤى، كة ئةم سآو جةذن و بؤنة ياد

ة لة هيض يئةوا بوونى ني ،بةدةستهيَنانى هةموو خيَريَك، طةر لةناو ئةواندا نةبووبيَت
ِِن، َخرْيُ النَّاِس َقرْ » كة دةفةرمويَت: ثيَغةمبةر بة شايةتيدانى  ،ديوانيَكى خيَردا

«ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوهَنُْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوهَنُمْ 
(1). 

دان، ثاشان ئةوانةى دواى كة لة سةردةمى من واتة: باشرتين خةَلكان ئةوانةن
 ئةوان، ثاشان ئةوانةى دواى ئةوان.

 َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت َأْو » :ضةند تيَبينيةك لةسةر فةرموودةى .3

 :«ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ 

)مسلم الى ئيمامى  ودا، وةكوبةرِؤذووبوون بووة تياي ؛مةبةست لة دووشةممة

 وبوونةكةش وةكو، وة بةرِؤذوو«ُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم ااِلْثنَنْيِ » وأمحد(
، ئةمة سوننةتى بووة و بوون بة ثيَغةمبةرايةتى دونيايةك لةسةر هاتنةسوثاسطوزاري

ى عاشورا دة) وخوادا، وةكو انىلة ئاستى نيعمةتة طةورةك انة بةرثيَغةم
"" :)«ِهْم، َفَصاَمُه ُموَسى ائِيَل ِمْن َعُدوِّ ى اهللَُّ َبنِي إِْْسَ «َيْوٌم َنجَّ

(2). 

                                                             
 (.2533(، ومسلم )2652بخاري )رواه ال (1)

 (.1130(، ومسلم )2004رواه البخاري ) (2)
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 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

ا(و قةومةكةى لة دوذمنانى رِزطار واتة: رِؤذيَكة خواى ثةروةردطار )موس
  شى ثيَغةمبةريةكةو، وة رِؤذوبةرِؤذوو بوو تيايدا ثيَغةمبةر )موسا(  كرد،

ُتْعَرُض األَْعًَمُل َيْوَم ااِلْثنَنْيِ َواخَلِميِس، َفُأِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َعَمَِل » :بة هؤكارى

«َوَأَنا َصائِمٌ 
(1)

َذانَِك َيْوَماِن ُتْعَرُض فِيِهًَم اأْلَْعًَمُل َعىَل َربِّ »ويف رواية النسائي:  .

 .«ْن ُيْعَرَض َعَمَِل َوَأَنا َصائِمٌ اْلَعامَلنَِي، َوُأِحبُّ أَ 

ثيَم ، ا و ثيَنجشةممة دةطةنة الى خو شةممةواتة: كردةوةكان رِؤذى دوو
 شان دةدريَت من بةرِؤذوو مب.يكردةوةكامن ث كة خؤش بوو ئةو رِؤذةى

ئةم دووشةممةيةش هةموو هةفتةيةك دووبارة بووةتةوة، كةواتة هؤكارة 
بوون بووة بةو هؤكارةوة، و بةرِؤذوو كردةوةكانةةكة بةرزبوونةوةى يسةرةكي

بوون و بوون بة ثيَغةمبةرايةتى كة لةو رِؤذةدا لةدايك ثاشان دانايى خوايى وا بووة
بوونةكة بيَت، ؤنةو هؤكارى لةدايكدا بى تياييَتيايدا رِووى داوة، نةك مةبةست ل

دا هةر لةو ةش؟ لةطةأل ئةوكارى لةدايكبوونةكة دةخويَندريَتةوةبوَضى بةس هؤ
واتة . «َوَيْوٌم ُبِعْثُت َأْو ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ » :ئةويش ،هؤكارى ترى تيَداية رِؤذةدا سآ

، وة سيَيةميان رِووداوى وةفاتكردنى، وة غةمبةرايةتى و قورئان دابةزينثيَ
كةى وةفاتى  ثيَغةمبةرى خوا دةكات: باوكى ثرسيارى ليdَ)عائيشة(

َ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه » :ةووشةممكردووة؟ وتى: رِؤذى د يِف َأيِّ َيْوٍم ُتُويفِّ

««َيْوَم ااِلْثنَنْيِ »َوَسلََّم؟ َقاَلْت: 
(2). 

                                                             
 (.1583) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 259) "خمترص الشامئل"(، وصححه األلباين يف 747رواه الرتمذي ) (1)

 (.6615) "صحيحه"(، وابن حبان يف 24869(، وأمحد )419(، ومسلم )1387رواه البخاري ) (2)
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 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

 دا بوون بةئةوةش لةطةأل، بوونةكةى بؤ ئةو رِؤذة دادةنريَتبؤضى بةس لةدايك
اليةكى  وةفاتةكةى باس ناكريَت؟! لةقورئان و  خوارةوةىهاتنة  و ثيَغةمبةر
بوون و واز لة يةكرت رِووي داوة: لةدايكدوو رِووداوى زؤر جيا ،تريشةوة

 مبوونيش باس نةكراية، بةآل، دةبواية لةدايكوةفات، كة وةفات باس نةكراوة
و كردنة بؤنة بؤ ئةو رِؤذة بوون كاريطةرى سةرةكى لة باسى لةدايك

 كردنةوةى لةم خاآلنةى ترداية.رِوون
ولةكةكانة لةسةر و جو روشويَنكةوتةى طاو كردن وليَئةم يادة ضاو .4

يان   )عيسا(بوونى رةكان رِؤذى لةدايكوئةوةى طاولةبةر موسَلمانان،
 طيَرِان.و بؤنة ةتة سةرى ساَلى تازةوكردو

 بةبؤنةكردنى ئةو كارانةى ثيَيان ثةسةند بووة كارى ئةوانة،هةر لة كؤنةوة 
َأنَّ َرُجًًل، ِمَن الَيُهوِد َقاَل َلُه: َيا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي، آَيٌة  َعْن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب،» :ووةكو

ْذَنا َذلَِك الَيْوَم ِعيًدا. َقاَل:  َ يِف كَِتابُِكْم َتْقَرُءوهَنَا، َلْو َعَلْينَا َمْعََشَ الَيُهوِد َنَزَلْت، الخَتَّ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ]َأيُّ آَيٍة؟ َقاَل: 

«.{3 : 8}[ ڌ  ڌ
(1). 

وت: ئةى  لةكة بة )عومةرى كورِى خةتاب(ى وواتة: ثياويَكى جو
لةكةدا وطةر بةسةر ئيَمةى جو ،ئايةتيَك هةية دةخيويَننةوة ،ئةمريى موسَلمانان

چ  ئةو رِؤذةمان دةكردة جةذن، فةرمووى: ض ئايةتيَكة؟ وتى: ] ،يايةيدابةز

 .{3:  8}[ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
                                                             

 .(3043(، والرتمذي )3017(، ومسلم )45بخاري )رواه ال (1)
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ان ثيَغةمبةرى ئيسالم منوشى طومرِايى نةبووان و تومان لةوبؤ جيابوونةوة بوَية
  :َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمْنُهمْ »فةرموويةتى»

(1). 

 ئةوة لةوانة. ،واتة: هةر كةسيَك شيَوةكارى هةر طةليَك لةخؤ بطريَت

بؤ خؤثاراستنى  ،دادراوة لة ئيسالمةكى زؤرى ثيَيئةم بابةتة طرنطي
هيَماى تايبةتى  و كة نيشانة ،و سيماى دينى و دونياييةك وسوَلمانان لة كارم

كردنى و زؤر نةكردنى موسَلمانان بة الوازى و ثلة خوارترخؤيانة، بؤ هةست
ية يبيَتة هؤكارى لةدةستدانى سيما دينبو  وانةداو نةتوانةوة لة رِيَذةى ئةوانة
 دا.ت و رِووخانى دةروونى لة ئاستيانحةقةكانى خؤ

 ،و جةذن و ياد كردن بة بؤنة، بوونى ثيَغةمبةرى ئيسالم لةدايك
ورةكانة، كة ئةمة مايةى ترسى وو طا لةكةوضاوليَكردن و شويَنكةوتنى كارى جو

و دةيفةرموو:  بوو لة موسوَلمانان و بةردةوام ئاطادارى دةكردنةوة ثيَغةمبةر 
ا َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َلَتْتَبُعنَّ َسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، ِش » ا ِشرْبً رْبً

««َفَمنْ »َضبٍّ َتبِْعُتُموُهْم، ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللَِّ، الَيُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َقاَل: 
(2). 

بست بة بست و  ،شويَنى طةالنى ثيَش خؤتان دةبنواتة: شويَنكةوتةى رِيَو
لةكة؟ وو جو روطاو ةى ثيَغةمبةرى خوا هةنطاو بة هةنطاو، وتيان: ئ

 مووى: كيَى تر هةية لةوان زياتر؟فةر

                                                             
 .(1269) "اإلرواء"(، ويف 4347) "املشكاة"وصححه األلباين يف  ،(4031رواه أبو داود ) (1)

 (.2669(، ومسلم )7320رواه البخاري ) (2)
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«اْجَتنُِبوا َأْعَداَء اهللِ يِف ِعيِدِهمْ » :دةَليَت )عومةرى كورِى خةتاب( 
(1). 

 دا.نةكانيانلة دوذمنانى خوا لة بؤ واتة: دووركةونةوة

ًَلِد اأْلََعاِجِم َمْن َبنَى بِبِ »دةَليَت   وة )عبداهلل ى كورِى عةمةر(

وَزُهْم َوِمْهَرَجاهَنُْم َوَتَشبََّه ِِبِْم َحتَّى َيُموَت َوُهَو َكَذلَِك ُحَِشَ َمَعُهْم  َوَصنََع َنرْيُ

«َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
(2). 

 لةطةأل، شدارى بؤنةكانيان بكاتدا بذى بةآلتى عةجةمةكانى لة وواتة: ئةوة
 دا.ئةواندا حةشر دةكريَت لة قيامةت

دةبريَت،  خوارةوةى وةحى بة سةردةمى نةفامى ناوسةردةمى ثيَش هاتنة .5
و  لة حةقى خوادا ،داوبوونى )شريك و بيدعة( و هاوبةشدانان لة بتثةرستيلةبةر بآل

 ووةكو،  )إبراهيم(دا لة سةر دينى يةكانداهيَنراويَكى زؤر لة مةراسيمة ديني
ثيَش  ثيَغةمبةر حةج و عيبادةتةكان، ئةمةش بؤتة هؤكارى ئةوةى 

و  ةكى نةبووة لة حةج و عومرةيخوارةوةى وةحى هيض جؤرة بةشداريهاتنة
 دا.عيبادةتةكان

دا لةدايك بووة، وة ئةو سةردةمةش )عام الفيل(لة  وة ثيَغةمبةرى خوا 
بة سةردةميَكى رِيَزدار  ناوى بردووة، )جاهلي(بة نةفامى  ثيَغةمبةرى خوا 

دةكات و دةفةرمويَت: دا ئاماذةى ثيَضةند فةرموودةيةك و لةناوى نةبردووة، وةكو
اِهلِيَّةِ » «َما َباُل َدْعَوى اجْلَ

َفِخَياُرُكْم يِف اجَلاِهلِيَِّة ِخَياُرُكْم يِف اإِلْسًَلِم إَِذا »، (3)

                                                             
 (.1804) "التأريخ الكبري"(، والبخاري يف 18862( برقم )9/392) "السنن الكربى"رواه البيهقي يف  (1)

 .256لأللباين ص "جلباب املرأة املسلمة"(، ويف 18863) "السنن الكربى"رواه البيهقي يف  (2)

 (.2584(، ومسلم )4905رواه البخاري ) (3)
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«َفِقُهوا
ڃ  چ  چ  چ    وة خواى طةورةش دةفةرمويَت: ] ،(1)

 .{33:  2}[ چ
و جةذن، وة  بكريَت بة ياد وة تاكويمةكةى نيكةواتة هيض رِيَزيَك بؤ سةردة

 ،بيَت مةبةستيشى لة ثيَغةمبةر  ووداويَكى ديين نني، وة ئةطةررِووداوةكانيش رِ
لة سةردةمى  ئةوا ثيَغةمبةرى خوا  ؛بوونى ئةوةوة بيَتلةدايكبة هؤكارى 

وتر، ثيَشو وو بوون بة ثيَغةمبةر كامَلرت بووة تاوةكودواى هاتنةخوارةوةى وةحى 
ى تيادا ناكات، وة تةنانةت شى باسى هيض جؤرة عيبادةت و رِووداوةكانيبؤية خؤ
، ثةريَزى ناو دةباترةمانةوةى بة حةزليَكردنى دوو و)حراء(ئةشكةوتى ضوونة 

ُثمَّ » !ةكى بؤ نةهاتوةتة خوارةوة؟يكردن، ض جؤريَك هيَشتا هيض وةحينةك عيبادةت

ُلو بَِغاِر ِحَراٍء َفَيَتَحنَُّث فِيهِ ُحبَِّب إَِلْيِه اخَلًَلُء، َوَكا «َن ََيْ
(2). 

ئينسان لة هةمووكةس كامَلرت بووة، لة  وبةآلم اليةنة دونياييةكةى وةكو
خؤى  دا، بؤية كاتى سةرةتاى وةحى لةئاداب و هةست و كارةكانيرِةوشت و 

 .«َلَقْد َخِشيُت َعىَل َنْفِس »دةفةرمويَت:  دةترسيَت
لةبةر  ،ةكان بيَتينةفسى خوَم، مةبةست ثيَى دةستى جني واتة: دةترسم لةسةر

  )خدجية(، )عامل املالئكة(ئةوةى ئاشنا نةبووة لةطةأل دونياى فريشتةكان 
،»دةَليَت:  ِمُل الَكلَّ ِحَم، َوََتْ َك َلَتِصُل الرَّ ِزيَك اهللَُّ َأَبًدا، إِنَّ  َكًلَّ َواهللَِّ َما َُيْ

ْيَف، َوُتِعنُي َعىَل َنَوائِِب احَلقِّ َوَتْكِسُب امَلْعُدوَم، َوتَ  «ْقِري الضَّ
(3). 

                                                             
 (.129برقم ) "األدب املفرد"(، ويف 4689، 3374) رواه البخاري (1)

 (.160(، ومسلم )3رواه البخاري ) (3) (2)
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شى خراثةت ناكات هةتا وواتة: نةخيَر سويَند بةخوا خواى ثةروةردطار تو
يةكانى وكار دانابرِيت و هةَلطرى ناخؤشيلة كةس تاية، لةبةرئةوةى تؤ ثآهة

نى زى ميوان دةطريت و ثشتيوانةوايان دةدةيت، رِيَخةَلكيت و يارمةتى بيَ
دةداتةوة بةوةى كة رِيَطةى خيَرطرتن شةرِ زاأل نابيَت  خوراوانى )دَلخوَشىماف

 دا(.بةسةري
هةية: )لةدايكبوون،  وداو ثةيوةندى بة تةمةنى ثيَغةمبةرةوة وضوار رِ .6
ني: انيان رِووداوى دونيايوكردن بؤ مةدينة، وةفات(، دويَغةمبةر، كؤضث بة بوون

دينني: هاتنةخوارةوةى وةحى و انيشيان رِووداوى بوون و وةفات، وة دولةدايك
 دا بؤ مةدينة.ةكةيةتى لة ثيَناوى طةياندنى دينكردنكؤض

خةليفةى موسوَلمانان و بة   اب(تلةناو ئةمانةدا )عومةرى كورِى خةت
كاتة ميَذووى كردنةكةى( هةَلدةبذيَريَت بؤ ئةوةى بين )كؤضنطى هاوةآلكؤدة

 ،بوونةوةى دين بوورةتاى سةركةوتنى ئيسالم و بآلوسةئةوةى موسوَلمانان، لةبةر
رايةتى، ض جاى ئةوةى باسى زياتر لة هاتنةخوارةوةى وةحى و بوون بة ثيَغةمبة

بوون و وةفاتى هةبيَت، ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ تيَطةيشتنى تةواوى هاوةآلن لةدايك
 ودةدا، بةبآورئان و فةرموبؤ دين و بنةماكانى و بريكرنةوةيان لة ضوارضيَوةى ق

ةكى شيَوةكارى بنةماى دينى دوور لة يدان بة رِووكةش و ساكاريطرنطي
ة ثيَضةوانةى ئةمانة و عيبادةتيَكى ثوخت، ك عةقيدةيةكى ثاك و تيَطةيشنت و كار

 دا.ودطيَرِدةكريَت لة ثشتيوانانى مةولوهةمووى بةدي
وةرطرتنى، لةبةر  ةوة بوون بؤثيَشى ئيَم هاوةآلن لةئةوا  ،وة ئةطةر خيَر بواية

 »... :انيوةرطرتنى ديني و كاملَ «َخرْيُ النَّاِس َقْرِِن ...» :خيَريَتى خؤيانثرِ



   17 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

َها ُقُلوًبا،  ِة، َأَبرَّ ٍد َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاُنوا َخرْيَ َهِذِه األُمَّ َأْصَحاُب حُمَمَّ

ًفا، َقوْ  َها َتَكلُّ ٌم اْخَتاَرُهُم اهللَُّ لُِصْحَبِة َنبِيِِّه َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَأْعَمَقَها ِعْلًًم، َوَأَقلَّ

ْدِي امْلُْسَتِقيمِ  «َوَسلََّم، َوَنْقِل ِدينِِه، ... َفُهْم َكاُنوا َعىَل اْْلَ
(1). 

ةتةن، خاوةنى خيَرترين كةسانى ئةم ئومم ثيَغةمبةر واتة: هاوةآلنى 
سانيَكن خواى ثةروةردطار هةَلي َلرتين زانسنت، كةوو قو خيَرةومةندترين دأل

بذاردوون بؤ هاوةَليَتى ثيَغةمبةرةكةى و طةياندنى دينةكةى، ئةوان لةسةر رِيَطاى 
 رِاست و هيدايةت بوون.

بةس ناوى ساأل و رِؤذةكةى  بوونى ثيَغةمبةردا لة ميَذووى لةدايك .7
و  ةيةى ديار نيو مانطةك ، بةآلم ميَذووى رِؤذةكة)عام الفيل، يوم اإلثنني(ديارة 
كانت يف  األكثرون عىل أن والدته » :ةكى زؤرى زانايانى لةسةرةيجياوازي

عام الفيل قيل بعد حادثة الفيل بخمس ومخسني يومًا وقيل بشهرين وقيل 

ل الفيل بخمس عَشة سنة وقيل بأربعني يومًا وقبل الفيل بعَش للسنني وقيل قب

قيل يف شهر صفر وقيل يف ربيع اآلخر واختلفوا يف الشهرالذي ولد فيه ف، غريه

وقيل يف رجب وقيل يف رمضان، واختلفوا يف يوم والدته قيل يف ربيع األول ... 

وقيل لثًمن ليال مضني منه وقيل التسع ... وقيل لعَش وقيل الثنتي عَشة ... 

...«وقيل لسبع عَشة وقيل لثًمِن عَشة مضني منه 
(2). 

                                                             
 .(1/214) "رشح السنة"رىض اهلل عنهام، رواه البغوي يف  قول ابن مسعود وابن عمر (1)

 .(20/194)"تفسري القرطبي"، 16لشحاتة حممد صقر ص "املولود النبوي هل نحتفل" (2)
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ذ يان دوو ( رِؤثةجناوثيَنجبة ) )عام الفيل(واى د واتة: دةَليَن لةدايكبوونى 
( ساأل ... ثانزة) ن( ساأل يادةبووة بة ) )عام الفيل(ثيَش  نذ، ياضل رِؤ نمانط يا

( بووة، وة ) ن( يا) ن( يا) ن( ياوة مانطةكةشى مانطى )
 ،ذدة رِؤ نيا ،ذنؤ رِؤ نيا ،( تيَثةرِيوةذ لة )( رِؤهةشتذةكةشى دةَليَن: )رِؤ
 ذ بووة.هةذدة رِؤ نيا ،ذحةظدة رِؤ نيا ،ذدوانزة رِؤ نيا

األكثرون عىل أن والدته كانت يف عام الفيل،  ،أوالً: اختلفوا يف والدته »

وهو قول ابن عباس، وقيل بعد حادثة الفيل بخمسني يومًا، وهو قول السهيَل 

وقيل  املالكي، وقيل بخمس ومخسني يومًا، حكاه احلافظ الدمياطي الشافعي،

بشهر وقيل بأربعني يومًا، حكامها مغلطاي احلنفي وابن سيد الناس الشافعي، 

 وقال اإلمام الزهري: بعد الفيل بعَش سنني وقيل بخمس عَشة سنة.

، فقيل يف شهر صفر وقيل يف ربيع ثانيًا: اختلفوا يف الشهرالذي ولد فيه 

ان حكامها اآلخر حكامها مغلطاي احلنفي، وقيل يف رجب وقيل يف رمض

 اليعمري االشافعي ومغلطاي احلنفي.

ثالثًا: اختلفوا يف يوم والدته ... قيل لليلتني مضتا من ربيع األول، قالُه ابن 

عبدالرب املالكي ورواه الواقدي، وقيل لثًمِن ليال مضني منه، روى ذلك عن ابن 

ظ عباس وجبري بن مطعم واختاره ابن حزم وقطع به اخلوارزمي ورجحه احلاف

ابن دحية وعليه مجع أهل التأريخ، وقال القطب القسطًلِن هو اختيار أكثر أهل 

احلديث وهو اختيار أكثر من له معرفة ِبذا الشأن ... وقيل لتسع خلون منه 



   19 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

وهذا ما ذهب إليه الباشا الفلكي املرصي وله رسالة علمية يف هذا ورجحه 

الشعبي وحممد الباقر الشيخ عىل الطنطاوي وقيل لعَش مضني منه وهو قول 

وصححه احلافظ الدمياطي الشافعي، وقيل الثنتي عَشة مضت منه وقول ابن 

اسحاق، وقيل لسبع عَشة مضت منه، نقله ابن دحية عن بعض الشيعته، وقيل 

...«لثاِن عَشة وقيل لثًمن بقني رواه أبو رافع عن ابن حزم الظاهري 
(1). 

مولد الرسول صىل اهلل عليه أوالً: ليلة »دةَليَت:  v )العثيمني(9

وسلم ليست معلومة عىل الوجه القطعي، بل إن بعض العرصيني حقق أهنا ليلة 

«التاسع من ربيع األول، وليست ليلة الثاِن عَش منه
(2). 

كةرةوة، هةنديَك لة ، بة شيَوةيةكى يةكالواتة: رِوَذى لةدايكبوونى ديار نية
( بووة نةك ى نوَشةوى ) :َليَنهاوضةرخان بةدواداضوونيَكيان كردووة دة

 (ى ئةو مانطة.دوانزة)
 ه وسلم يفـليـد صىل اهلل عـح أنه ولـواألص»دةَليَت:  v )األلباين(9

«التاسع من ربيع األول، كًم حققه بعض العلًمء املعارصين
(3). 

هةنديَك  ووةكو ،( دا لةدايك بووةى نوَواتة: رِاى دروست ئةوةية لة )
 ةم دةَليَن.لة زانايانى سةرد

                                                             
 .3 - 2ألمحد بن سليامن احلمدان ص "حقائق حول املولد النبوي" (1)

 (.89سؤال رقم ) 173ص "فتاوى أركان اإلسالم" (2)

 .114للقاسمي ص "ساجد من البد  والعوائدإصالح امل" حتقيق (3)
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هيض  نة مانط و نة ساأل ،شةممة نةبيَتةية دةبينني بيَجطة لة رِؤذى دووبةم شيَو
ة، وة هاوةآلنيش ثرسياريان لة يزانايانى لةسةر ني يةك و كؤدةنطييةكىبةَلطة

ةكانى، وة ئةمةش يبوون و ووردةكارينةكردووة لةسةر لةدايك ثيَغةمبةر 
شويَنكةوتةى  وبةَلكو ،ةيبابةتيَكى شةرعى ني يةئةم بؤنة كةئةوةى  لةسةربةَلطةية 

 هيَنانى كارى ثيَويستة.و ئيمان
و زيندووكردنةوةى هيض  انى باسى ئةم بؤنةيةووة هاوةآلن و شويَنكةوتو

دةَليَت:  v)أبو بكر اجلزائري( 9وةكى نةبووة اليان، وةكويطرنطي

قرون وربع قرن،  املولود النبوي ... والذي مل يعرف املسلمون غريه طيلة ستة»

أي من يوم نزول الوحي إىل مطلع القرن السابع اْلجري ثم بعد سقوط اخلًلفة 

اإلسًلمية الراشدة وانقسام بًلد املسلمني ومتزقها وما تبع ذلك من ضعف 

وانحراف يف العقائد، والسلوك، وفساد يف احلكم واإلدارة ظهرت بدعة املولود 

«عف واالنحرافالنبوي الَشيف كمظهر من مظاهر الض
(1). 

بوونى و ضارةكيَك موسوَلمانان لةدايك واتة: بة دريَذايى شةش سةدة
دواى ، لةتا سةرةتاى سةدةى حةوتةمى كؤضى ،نةزانيوة ثيَغةمبةريان 

 ،كردنياندابةشكردنى موسوَلمانان و ثارضةثارضة رِووخاندنى خةالفةتى ئيسالمى و
اداب و حوكمرِانى و و ئ ةرِبووة هؤكارى الوازى و الدان لة بوارى باو

سةرهةَلدانى دةركةوتيَكى  ووةكو ،د سةرى هةَلداوبيدعةى مةولو ،دابةرِيَوةبردن
 ةكى دينى.يالوازى ئيمانى و الدان و طؤرِانكاري

                                                             
 .50لشيخ أبو بكر اجلزائري ص "اإلنصاف فيام قيل يف املولد من الغلو واإلجحاف" (1)
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و دروستكارى يةكةمى ئةم  دانةر، بناغةلة هةمووى ويَرانرت بؤ ئةم بابةتة .8
 )بين عبيد القداح(لةسةر دةستى  ،ةكان بوو لة ميسرييودة دةوَلةتى فامتمةولو

 ،سةدةى شةشةمى كؤضىو نيوةتاوةكو ،دامةزرا لة نيوةى سةدةى ضوارى كؤضى
و ثامشاوةيشى  تةمةنى ئةم دةوَلةتة بوو، ئةم دةوَلةتة بانطةوازى بؤ شيعة دةكرد

 .(1)ى بةجيَهيَشت)تصوف(

باثريةيان  ()ابن ديصان القداحو  كردازى بنةماَلةى ئةهل و بةيتيان دةبانطةو
ئةوةشدا بةندةيةكى بوو  ناو دةبرد، لةطةأل )جعفر الصادق(خؤى بة كورِى ئيمام 

)عقيل بن لة بنةماَلةى كة وة لة )مةغريب( واى بانطةواز بؤ دةكرد  ،دالة ذياني
تا خةَلكيَكى زؤر دواى كةوتن، ئةمانة  ،براى ئيمامى )عةلي( ية  أبي طالب(

 هةمووى درؤ بوون.

وأهل العلم باألنساب من املحققني ينكرون »دةَليَت  vن( )ابن خلكا

«دعواه يف النسب
(2). 

و  بةرثةرضى ئةم بانطةوازيية ،واتة: زانايانى ئاشنا بة بنةماَلةيةتى و شيكةرةوان
 .دةدةنةوة ييةئةم بنةماَلة ثاألخؤدانة

دا كة دةبرِى لة رِووكةشكان، وايان دةرةيئةمانة ثيَيان دةوترا )عوبةيدي(
 م لة رِاسيتآليمامى )عةىل(ن، بةو اليةنطرى ئ هةَلطرى مةزهةبى رِافيزةن، وة شيعة

ة  "ِمْن اْلَقَراِمَطِة اْلَباطِنِيَّةِ "َبْل ََيَْعُلوهَنُْم » :دا يَّ ة َواْلنَُصرْيِ ْسًَمِعيلِيَّ الَِّذيَن ِمنُْهْم اإْلِ

                                                             
 لدكتور عيل حممد الصاليب. "الدولة الفاطمية" بوَ زياتر ئاشنا بوون برِوانة كتيَبى (1)

 .(3/117البن خلكان ) "وفيات األعيان" (2)



 22 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

ْم مِ  َرُة َوَأْمَثاُْلُ اِر امْلُنَافُِقوَن الَِّذيَن َكاُنوا ُيْظِهُروَن َوِمْن ِجنِْسِهْم اخلرمية امْلَُحمِّ ْن اْلُكفَّ

َباَع َهُؤاَلِء َباطٌِل؛ َوَقْد َوَصَف اْلُعَلًَمُء  ْسًَلَم َوُيْبطِنُوَن اْلُكْفَر؛ َواَل َرْيَب َأنَّ اتِّ اإْلِ

ُْم الَِّذيَن اْبَتَدُعوُه َوَوَضُعوُه؛ َوَذَكرُ  َة َهَذا اْلَقْوِل بَِأهنَّ وا َما َبنَْوا َعَلْيِه َمَذاِهَبُهْم؛ َأئِمَّ

ُْم َأَخُذوا َبْعَض َقْوِل امْلَُجوِس َوَبْعَض َقْوِل اْلَفًَلِسَفِة؛ ... َبْل َما َظَهَر َعنُْهْم  َوَأهنَّ

ُسوُل َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْنَدَقِة َوالنَِّفاِق َوُمَعاَداِة َما َجاَء بِِه الرَّ ...«ِمْن الزَّ
(1)

. 
دةَليَن قورئان ماناى رِووكةش كة ةكانن، ئةوانةى يواتة: ئةمانة )قةراميتة باتين(

ةكان و هاوشيَوةكانيان لة يةكان و )نوسةيري(يو ناوةرِؤكى هةية، لة )ئيسماعيلي(
يسالميان دةويَت و لة و دوورِووةكان، ئةوانةى بة رِووكةش ئ بريوبرِوا

بوون لة هةنديَك قسةى ئاطرثةرستةكان و  ألدا بيَربِوا بوون، تيَكةناوةرِؤكيش
هةنديَك قسةى فةالسيفةكان، بةآلم ئةوةى ليَيان دةركةوت هةمووى دةرضوون لة 

 ى و دذايةتى ئيسالم بوو.ويدين و دوورِو

َفُهْم ِمْن َأْفَسِق النَّاِس. َوِمْن َأْكَفِر النَّاِس ... »دةَليَت:  v )ابن تيمية(

ُْم َكاُنوا ُمنَافِِقنَي َوَهُؤاَلِء اْلَقْوُم يَ  اِهرُيَها َأهنَّ ُتَها َومَجَ ِة َوَأئِمَّ ْشَهُد َعَلْيِهْم ُعَلًَمُء اأْلُمَّ

َر َأنَّ َبْعَض النَّاِس َخالََفُهْم يِف  ْسًَلَم َوُيْبطِنُوَن اْلُكْفَر. َفإَِذا ُقدِّ َزَناِدَقٌة ُيْظِهُروَن اإْلِ

ْم بًَِم اَل َيْعَلُمُه؛ َذلَِك َصاَر يِف إيًَمهِنِْم نَِزاٌع مَ  يًَمِن َشاِهٌد َْلُ ْم بِاإْلِ اِهُد َْلُ ْشُهوٌر. َفالشَّ

ٌء َيُدلُّ َعىَل إيًَمهِنِْم ِمْثَل َما َمَع ُمنَاَزِعيِه َما َيُدلُّ َعىَل نَِفاِقِهْم  إْذ َلْيَس َمَعُه يَشْ

ِة َتْطَعُن يِف َنَسبِِهْم َقْد ُعلَِم َأنَّ مُجْهُ  "النََّسُب  "َوَزْنَدَقتِِهْم َوَكَذلَِك  وَر اأْلُمَّ

                                                             
 .144لعبداهلل بن عبدالعزيز التوجيري ص "البد  احلولية"(، 35/131البن تيمية ) "وىجممو  الفتا" (1)



   23 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

ُْم ِمْن َأْواَلِد امْلَُجوِس َأْو اْلَيُهوِد. َهَذا َمْشُهوٌر ِمْن َشَهاَدِة ُعَلًَمَء  َوَيْذُكُروَن َأهنَّ

ِديِث وَ  نَابَِلِة َوَأْهِل احْلَ افِِعيَِّة َواحْلَ كِيَِّة َوالشَّ
نَِفيَِّة َوامْلَالِ َأْهِل اْلَكًَلِم الطََّوائِِف: ِمْن احْلَ

اِرِهْم  ْْسَ
ِهْم ... َحتَّى َصنََّف اْلُعَلًَمُء يِف َكْشِف أَ ِة َوَغرْيِ َوُعَلًَمِء النََّسِب َواْلَعامَّ

َوَهْتِك َأْسَتاِرِهْم َكًَم َصنََّف اْلَقايِض َأُبو َبْكٍر اْلَباِقًَلِِن كَِتاَبُه امْلَْشُهوَر ... َوَذَكَر 

ُْم ِمْن ُذرِّ  َ فِيِه َأنَّ َمَذاِهَبُهْم رَشٌّ ِمْن َأهنَّ ٍة امْلَُجوِس َوَذَكَر ِمْن َمَذاِهبِِهْم َما َبنيَّ يَّ

يََّة َعَِلٍّ َأْو 
ُعوَن إَْلِ َمَذاِهِب اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى؛ َبْل َوِمْن َمَذاِهِب اْلَغالَِيِة الَِّذيَن َيدَّ

َتُه َفُهْم َأْكَفُر ِمْن َهُؤاَلِء؛ .. . َوَكَذلَِك َذَكَر َأُبو َحاِمٍد اْلَغَزاِِلُّ يِف كَِتابِِه الَِّذي ُنُبوَّ

ُه  ْفـُض  "َفَضائُِل املستـظـهـرية َوَفـَضائُِح اْلَباطِنِيَِّة  "َسًمَّ َقـاَل: َظاِهُر َمْذَهبِِهْم الرَّ

بَّاِر ْبُن أَ  َوَباطِنُُه اْلُكْفُر امْلَْحُض. َوَكَذلَِك  ْْحَد َوَأْمَثاُلُه ِمْن اْلَقايِض َعْبُد اجْلَ

«امْلُْعَتِزَلةِ 
(1). 

و تاوانبارترين كةس بوون،  ةكان بيرَبِوايةكان و )عوبةيدي(يفاتيمي(واتة: )
ى و دةرضوون لة دين دةدةن يزانايانى ئيسالم هةموويان شايةتى دوورِوو

ان بةسةرياندا كة بة رِووكةش ئيسالم و بة ناوةرِِِؤك بيَربِوا بوون، وة بنةماَلةي
ثةرستةكان و بنةماَلةى ئاطر و دةَليَن درؤيان دةخةنةوةممةتة بةهةموو زانايانى ئةو ئو

انايانى مةزهةب و ئةهلى فةرموودة و كةالمن، لةكةن، ئةمة شايةتى هةموو زوجو
سراوى سةربةخؤيان هةية لةسةريان، وناسن، تةنانةت زانايان نووة زانايانى نةسةب

ثةرسنت، وة دا دةَليَت: لة بنةماَلةى ئاطريكتيَبةكةلة  )أبوبكر الباقالني(وةكو 

                                                             
 (.129 - 35/127) "جممو  الفتاوى" (1)
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دةَليَت: بةرنامةيان ثيسرتين بةرنامةية، وة ئيمامى )غةزاىل( دةَليَت: رِووكةشيان 
 بة ناوةرِؤك بيرَبِوان. ،رِافيزةن

 وروو بةرِةحم بوون بؤ طا : زؤر بةسؤزرة بووكانيان بةم جؤرِةوشت و كارة
تةكانى دةوَلةتيان دةدا بةدةست ئةوانةوة، دةسةآلو  لةكةكان و زؤر لة ثلةوو جو

لةكةكانى ناو وو جو روئةوانيش بةكاريان دةهيَنا بؤ زؤرترين خزمةتى طاو
اخامةكان، وة هو  موسوَلمانان، ثةرة بة دينةكانيان و طةشةكردنى ذيانى قةشة

كردنى سيماى دينى موسوَلمانان لة قةدةغةكردنى نويَذى لةوالشةوة دذايةتي
كردن لة خولةفاى رِاشيدين و هةموو نةفرةتويح و سزادانى جيَبةجيَكاريان و تةرا

و ديوارةكانى  سينى بةسةر دةرطاوو نو هاوةآلن لةسةر مينبةرةكانى ميسر
 ك(381)و قةدةغةكردنى كتيَبةكانى فةرموودة، لة ساَلى  مزطةوتةكانى ميسر

طيَرِا و دةيان ، ليَي درارى ئيمام )ماليك( بة يةكيَك طريا لة ميس"املوطأ"كتيَبى 
كانةكانةوة قسةى وو دو دا، وة تةنانةت بةسةر طؤرِستان و بازارِكبةناو خةَل

و زةردباو  سراوناشريين و نةفرةت لة هاوةآلن و خولةفاكان و ناوداران دةنو
)إبراهيم بن حممد  ةتندةكرا، وة تةنانةت يةكيَك لة زانايانى ئةهلى سون

 كرد. ويى كةوأليان هةر بة زيندوالضيب(
بِالَِّذي َأَعزَّ اْلَيُهوَد بَِمنَْشا َوالنََّصاَرى  َكَتَبت اْمَرَأة إىَِل اْلَعِزيز:» :ئاستةى تا ئةو

«بِِعيَسى ْبِن َنْسُطوَرَس، َوَأَذلَّ امْلُْسلِِمنَي بَِك إاِلَّ َكَشْفَت ُظًَلَمتِي
(1). 

بؤ نةدةكردةوة لةبةر هيض كةس تؤَلةى  ،واتة: ئافرةتيَك ستةمى ليَ كرابوو
ولةكة بوون، نامةيةكى وو ج روواربةدةستةكانيش طائةوةى موسوَلمان بوو، ك

                                                             
 .(7/190البن الفرج اجلوزي ) "املنتظم يف تاريخ امللوك"(، و 11/358البن كثري ) "البداية والنهاية" (1)
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 :، تيَيدابوو )نزار بن املعز العبيدي( كة ناوى يةكانينووسى بؤ خةليفةى عوبةيد
لةكةكانت باآلدةست كردووة "بة كاربةدةستةكةيان كة ناوى وبةو كةسةى جو

بة "رةكانيشت باالدةست كردووة ووة طاو، " )منشأ بن ابراهيم اليهودي(
وة موسوَلمانانى زةليل بوو" ،  )عيسى بن نسطورس(ناوى كة كاربةدةستةكةيان 

 ئةم ستةم و زوَلمةم لةسةر البة. ،كردووة بة تؤ
وكان للخلفاء الفاطميني يف طول السنة أعياد »دةَليَت:  v)املقريزي( 

ومولود  اء ومولود النبي ومواسم وهي: موسم رأس السنة ويوم عاشور

عَل ابن أيب طالب ومولود احلسن ومولود احلسني ومولود فاطمة ... وعيد 

«الغدير ويوم النوروز ويوم امليًلد ومخيس العدسى
(1). 

زؤر بووة،  طيَرِانيان بة دريَذايى ساأليةكان ئاهةنط و بؤنةواتة: دةوَلةتى فاتيمي
و ئيمامى عةىل  بوونى ثيَغةمبةر دايكو لة راوو عاشو سةرى ساَلى تازة ووةكو
و ثيَنج  بوونى مةسيح و لةدايك و نةورؤز )غديرالضم(منداَلةكانى و  و سآ

 رةكان.وشةممة عةدةسى طاو
دروست  ثيَغةمبةريان بوونى كان يةكةم كةس بوون بؤنةى لةدايكيةيفاتيم

 .(2)سةدةى شةشى كؤضى ولة سةدةى ضوارى كؤضى بةدواوة تاوةكو ،كرد
 يةكةم كةس كاربةدةستى هةوليَرى ئةو كاتة بووة بة :بةآلم هةنديَك دةَليَن

 )أبو سعيد كوكربي بن بكتكني امللقب امللك مظفرالدين صاحب إربل، :ناوى

                                                             
 .(1/490) "اخلطط املقريزي" (1)

 .62حلسن السندويب ص "تأريخ اإلحتفال باملولود النبوي"و  ،250لعيل حمفوظ ص " مضار االبتدا اإلبدا  يف" (2)
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(549ولد سنة 
 (1)

. 

ُل َمْن َأْحَدَث فِْعَل َذلَِك »دةَليَت:  v)السيوطي( وةكو ئيمامى  َوَأوَّ

يِن َعَِلِّ ْبِن َصاِحُب إِْربَِل امْلَلُِك املُْ  ي ْبُن َزْيِن الدِّ ُر َأُبو َسِعيٍد ُكوْكرُبِ َظفَّ

«َبْكَتكِنيَ 
(2). 

أول من احتفل بذلك باملوصل الشيخ عمر بن »دةَليَت:  v)أبو شامة( 

«حممد املًل أحد الصاحلني املشهورين وبه اقتدى يف ذلك صاحب إربل
(3).  

بوونى ودى لةدايكةولوم كة يةكةم كةسبةم دوو قسةية دةردةكةويَت 
مةليك  ،بيَت ناودارى بةرِيَوةبةرى هةوليَر بووةداهيَنا ثيَغةمبةرى 
ودارى بةناوبانط بووة لة ئةويش بة ضاوليَكردنى زانايةكى نا ،)مظفرالدين(

دى وكة ساآلنة مةولو ،لة موسلَ )شيخ عمر بن حممد املال(ناوى بة دا عيبادةت
 )مظفرالدين(انطهيَشت دةكرد، وة بؤية مةليك و ناوداران و خةَلكى ب دةطيَرِا

د وساآلنة هةَلدةستا بة سازدانى مةولو لةبةرئةوةى زؤر ئةم بؤنةية دةخريَتة ثاَلى
أل و خواردن ، لة سةرفكردنى ثارةو مابة شيَوةيةكى زؤر سةرسورِهيَنةر

و ساَليَكيش لة دوانزةى  (دا لة هةوليَر، ساَليَك لة هةشتى )دروستكردن
(بؤ ئة ).وةى بةر ئةو دوو ميَذووة بكةويَت كة زانايان باسيان كردووة 

                                                             
 .148لعبداهلل بن عبدالعزيز التوجيري ص "البد  احلولية" (1)

 (.1/222) "احلاوي للفتاوي" (2)

 .31ألبو شامة ص "الباعث عىل انكار البد " (3)
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التنوير "ود بةناوى وكتيَبيَكى نوسى لةسةر مةول )أبو اخلطاب بن دحية(وة 

يةكةم كةس بووة لةم بارةيةوة بينوسيَت ثيَشكةشى كرد  "يف مولد البشري النذير
 .(1)ئةويش هةزار دينارى ئاَلتونى ثيَشكةش كرد )مظفرالدين(بة شا 

و دة هةزار  هةزار سةر مةرِى برذاو»دةَليَت:  v)السيوطي( ئيمامى 
و ... دروست دةكرد ... خؤشى  مريشك و سةد ئةسث و سى هةزار قاث حةَلوا

دا يةكانو قةسيدةكان دةطرت، لة نيوةرِؤوة بؤ بةيانى لةطةلَ سؤفي طويَى لة شيعر
«دةكرد ... )الرقص الصويف(

(2). 

فًل شك ان العبيديني هم أول من احتفل »َليَت: دة )عبداهلل التوجيري(

باملولد النبوي حسب ما ورد يف كتب التأريخ والسري، دخل خليفة العبيديني 

هـ وكان ذلك بداية حكمهم يف مرص، وكان 362املعز معد بن اسًمعيل 

هـ، وأما مظفرالدين صاحب إربل 567آخرخليفة فيهم هو العاصد تويف سنة 

هـ، فهذا دليل قاطع عىل أن العبيديني 630وتويف سنة  هـ549فوالدته سنة 

سبقوا صاحب إربل باالحتفال باملولد النبوي ... سبقه إىل ذلك العبيديون 

«بحواِل قرنني من الزمان
(3). 

                                                             
 .50لشيخ أبو بكر اجلزائري ص "غلو واإلجحافاإلنصاف فيام قيل يف املولد من ال" (1)

 .(4/117البن خلكان ) "وفيات"(، 13/131البن كثري ) "البداية والنهاية"(، 1/192) "احلاوي للفتاوي" (2)

  .151ص "البد  احلولية" (3)
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وديان طيَرِا بة وة دةوَلةتى عوبيديةكان يةكةم كةس بوون مةوليواتة: طومان ني
ئةوةى يةكةم خةليفةيان لة ساَلى نوسينة ميَذوويةكان بيَت، لةبةر طويَرةى

ى شا )مظفر(بووة، وة  ك(567)دا بوو، وة كؤتا خةليفةيان ساَلى ك(362)
كؤضى دوايى  ك(630)وة لة ساَلى  ،لةدايك بووة ك(549)هةوليَر لة ساَلى 

ةكان بة نزيكةى دوو يكردووة، ئةمة بةَلطةيةكى يةكالكةرةوةية لةسةر ئةوةى فامتي
 وديان طيَرِاوة.ور مةولثيَش شاى هةوليَ سةدة

لةناوبردن  v )صالح الدين األيوبي(و خيَرة طةورةكانى  يةكيَك لة ضاكة
و رِزطاركردنى  ةكان لة ميسرية فامتييو كؤتايى هيَنان بووة بة دةوَلةتى عوبةيدي

 رةكان.وقودس لة طاو
هيض باسيَكى  ثاش وةفاتى ثيَغةمبةر  سةدةىئةم يادة بة دريَذايى شةش  .9

 وة زانايان بة طشتى كؤكن لةسةر بيَبنةمايى ئةم يادة هةر لة كؤنةوة:نةبووة، 
ال أعلم ْلذا املولد »دةَليَت:  هـ(734)تاج الدينى الفاكهاين املتويف ئيمامى 

أصًل يف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد من علًمء األمة، الذين هم 

و بدعة أحدثها البطالون، يف الدين، املتمسكون بآثار املتقدمني؛ بل ه  القدوة

«وشهوة نفس اغتنى ِبا األكالون
(1). 

، نة لة ود، نة لة قورئانوية بؤ مةوليواتة: ئةوةى بزامن هيض بنةمايةك ن
شويَنى كة ة لةالى هيض زانايةكى موسوَلمانانةوة يثيَكردنى نيدا، وة كارسوننةت

ويَكة بةتاَلةكان و داهيَنراوانةوة، بةَلكوشويَنكةوتن و ثةيوةست بوون بيَت بة ثيَشو
 و خبؤرةكان دايان هيَناوة. و خاوةن حةز

                                                             
 .9، 8للفاكهاين ص "املورد يف عمل املولد" (1)
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ِعيَِّة َكَبْعِض »دةَليَت:  v )ابن تيمية( ْ اُذ َمْوِسٍم َغرْيِ امْلََواِسِم الَشَّ َ ا اختِّ َوَأمَّ

َا َلْيَلُة امْلَْولِِد، َأْو َبْعُض َلَياِِل َرَج  ِل الَّتِي ُيَقاُل إهنَّ َا ...  ٍب،َلَياِِل َشْهِر َربِيٍع اأْلَوَّ َفإهِنَّ

َلُف َومَلْ َيْفَعُلوَها َوَاهللَُّ ُسْبَحاَنُه، َوَتَعاىَل َأْعَلمُ  «ِمْن اْلبَِدِع الَّتِي مَلْ َيْسَتِحبََّها السَّ
(1). 

مانطى  وكردنى وةكويو بةشةرع واتة: بةكارهيَنانى بؤنةيةك لةو بؤنانة
(ثيَى دةَليَن شةوى مةولو )و( د، يان شةوانى مانطى )ئةوا بيدعةية ... 

 و بة ضاكيان نةزانيوة. و ثيَشووة صاَلحةكان نةيان كردووة
ولو بإطعام الطعام  -أي عمل املولد  -ال نعلم »دةَليَت  v )أبو زرعة(

«عن السلف
(2). 

وديان وة لة ثيَشووة ساَلحةكان كة بؤنةى مةوليواتة: بوونى هيض بةَلطةيةك ني
 طةر بة خواردنيش بيَت. ،طيَرِابيَت
ُتَشابُِه الطَِّريَقَة »لة ثيَناسةى بيدعةدا دةَليَت:  v )الشاطبي(امى ئيم

ِعيَّةَ  ْ ْيَئِة ااِلْجتًَِمِع َعىَل ...  الَشَّ ْكِر ِِبَ َعيَّنَِة، َكالذِّ ْيَئاِت امْلُ َوِمنَْها: اْلتَِزاُم اْلَكْيِفيَّاِت َواْْلَ

اُذ َيْوِم ِواَلَدِة النَّبِيِّ  َ َم ِعيًداَصْوٍت َواِحٍد، َواختِّ «َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
(3). 

ةكى يواتة: بيدعةيةك لة شيَوازى شةرعى بضيَت لة طرتنةبةرى ضؤنيةتي
ثيَغةمبةر بوونى و لةدايك كردنةوةأل و دةنط بةرزو زيكر بة كؤمةدياريكراو، وةكو

 .كردنة جةذن 
                                                             

 (.25/298) "جممو  الفتاوى"(،4/414) "الفتاوى الكربى" (1)

 .136ألبو زرعة ص "تشنيف اآلذان" (2)

 (.1/53) "االعتصام" (3)
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يِف َمْولِِد  َفْصٌل »دةَليَت  هـ(737)حممد بن احلاج املالكي املتويف سنة وة 

َلِة َما َأْحَدُثوُه ِمْن اْلبَِدِع َمَع اْعتَِقاِدِهْم َأنَّ َذلَِك  النَّبِّي والبدع املحدثة فِيِه: َوِمْن مُجْ

ِل ِمْن َمْولٍِد َوَقْد  َعائِِر َما َيْفَعُلوَنُه يِف َشْهِر َربِيٍع اأْلَوَّ ِمْن َأْكرَبِ اْلِعَباَداِت َوإِْظَهاِر الشَّ

َلةٍ اْحَتوَ  َماٍت مُجْ «ى َعىَل بَِدٍع َوحُمَرَّ
(1). 

يان ؤنةى دايان هيَناوة بة باوةرِى خدا يةكيَك لةواودواتة: لة باسى مةولو
دا (ةكانة دةيكةن لة مانطى )يو باشرتين كارة ديني طةورةترين عيبادةتة

 و حةرامةكان لةخؤ دةطريَت. كة ضةندةها داهيَنراو ،ودةومةول
هيض كة نةى بة بيدعةى ضاكى دادةنيَن دان دةنيَن بةوةدا وة تةنانةت ئةو زانايا

َؤاُل »دةَليَت:  v)السيوطي( ئيمامى ة، وةكو يبنةمايةكى دينى ني َفَقْد َوَقَع السُّ

َواُب: ِعنِْدي َأنَّ َأْصَل َعَمِل  ِل، ... اجْلَ ِد النََّبِويِّ يِف َشْهِر َربِيٍع اأْلَوَّ
َعْن َعَمِل امْلَْولِ

ُل َمْن َأْحَدَث امْلَْولِِد الَّ  َ ِمَن اْلُقْرآِن ... َوَأوَّ ِذي ُهَو اْجتًَِمُع النَّاِس َوِقَراَءُة َما َتَيَّسَّ

ي ... َوَقْد َصنََّف َلُه  ُر َأُبو َسِعيٍد ُكوْكرُبِ فِْعَل َذلَِك َصاِحُب إِْربَِل امْلَلُِك امْلَُظفَّ

ًدا طَّاِب اْبُن دِْحَيَة ُُمَلَّ ْيُخ َأُبو اخْلَ ُه  الشَّ التَّنِْويُر يِف َمْولِِد "يِف امْلَْولِِد النََّبِويِّ َسًمَّ

«، َفَأَجاَزُه َعىَل َذلَِك بَِأْلِف ِدينَارٍ  "اْلَبِشرِي النَِّذيرِ 
(2). 

دى ليَ دةكةن لة كؤبوونةوةى خةَلك و قورئان وواتة: ثرسيارى مةولو
ةنانةت بؤ يةكةم جار و ت خويَندن، دةَليَت: يةكةم كةس مةليكى هةوليَر دايهيَناوة

                                                             
 .(،قال فيه ابن حجر:كثري الفوائد كشف فيه عن مصايب وبد  يفعلها الناس2، 2/1البن احلاج ) "املدخل" (1)

 (.222 - 1/221للسيوطي) "احلاوي للفتاوي" (2)
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"التنوير د بؤ دةنوسيَت بةناوى وكتيَبيَكى لةسةر مةولو )ابن دحية(زانايةك بةناوى 
و ئةويش ثاداشتى دةكات بة هةزار  بؤى دةخويَنيَتةوة يف مولد البشري النذير"

 ونى.ودينارى ئاَلت
طةرضى دواى ئةم قسةية ضةند بةَلطةيةك دةهيَنيَتةوة بؤى، ئةوة لة 

 دا باسى دةكةين.دووةى بةَلطةكانى مةولورِةتكردنة
ود ورِيَطة بة مةولكة يةكيَكى ترة لةوانةى  v )ابن حجر العسقالين(وة 

َلِف »دةَليَت:  بةآلم دةدات، َأْصُل َعَمِل امْلَْولِِد بِْدَعٌة مَلْ ُتنَْقْل َعْن َأَحٍد ِمَن السَّ

الِِح ِمَن اْلُقُروِن الثًََّلَثةِ  «الصَّ
(1). 

ووانى لة هيض كةسيَكى هاوةآلن و شويَنكةوت ،د بيدعةيةومةولو واتة: بنةماى
 خيَرة نةكراوة.آ سةردةمة ثرِئةو س

وْلذا نقول: إن ما يفعله أكثر املسلمني »دةَليَت:  v )العثيمني(9

اليوم من االحتفال بمولد الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف اليوم الثاِن عَش من 

«األول بدعة ليس له أصل من السنةشهر ربيع 
(2). 

بوونى ةيكةن لة ئاهةنط طيَرِانى لةدايكواتة: ئةوةى زؤرى موسوَلمانان د
 دا.يية لة سوننةتو هيض بنةمايةكى ن بيدعةية ثيَغةمبةر 

                                                             
 (.1/229للسيوطي ) "احلاوي للفتاوي" (1)

(، 6/168) "جممو  فتاوى ورسائل العثيمني"(، و 35/6ملحمد بن صالح العثيمني ) "لباب املفتوحلقاء ا" (2)

(7/364.) 
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االحتفال باملوالد من البدع التي حدثت يف »دةَليَت:  v )ابن باز(9

حدثت يف املسلمني ومل يفعله النبي صىل الناس ... االحتفال به من البدع التي 

اهلل عليه وسلم وال أصحابه ال اخللفاء الراشدون وال غريهم، وهكذا مل يفعله 

املسلمون يف القرون املفضلة الثًلثة، وقد قال عليه الصًلة والسًلم يف احلديث 

فالواجب عىل املسلم « ... من عمل عمًل ليس عليه أمرنا فهو رد»الصحيح: 

«كترك ذل
(1). 

و  و بيدعةية ئاهةنط طيَرِان ثيَى، ثيَغةمبةر  كراوةود دروستواتة: مةولو
 دا نةكراوة.سةدةى ئيسالم آهاوةآلنى و لة س

السنة "لة كتيَبى  )حممد عبدالسالم الشقريي(9وة هةروةها

 ،(3/54) "الفتاوى" لة )حممد بن ابراهيم(9، 138ص "واملبتدعات

)محود 9(، 8/285) "السنية الدار" لة )حممد عبدالطيف(9

( رقم 3/41) "فتاوى اللجنة الدائمة"، و 223ص "الرد القوي"التوجيري( 

 د دةدةن.وهةموويان برِيار لةسةر بيدعةيةتى مةولو (.9126)

إقامة االحتفال باملولد النبوي صىل اهلل » دةَليَت: )صالح الفوزان(9

لنصارى الذين حيتفلون عليه وسلم هذا ممنوع من ناحية أخرى، ألنه تشبه با

 دثاتـبدع املحـنبوي من الـولد الـال باملـفـتـسًلم ... االحـسيح عليه الـبمولد امل

                                                             
 .(3/52البن باز ) "فتاوى نور عىل الدرب" (1)
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«املنكرات التي جاءت بعد انقضاء القرون املفضلة
(1). 

ممنوع من عدة  مولد الرسول »دةَليَت:  )حممد بن صالح املنجد(9

 وجوه:

 .. أنه مل يكن من سنة الرسول 1 

 بالنصارى. . تشبه2

 .. وسيلة إىل الغلو واملبالغة يف تعظيمة 3

...«. يفتح باب للبدع األخرى واالشتغال ِبا عن السنن 4
(2). 

الثمر "، و 720ص "قاموس البد "يف  v )األلباين(9و

 ئةم بابةتة دةكات. ؤئاماذة ب (.1/577) "املستطاب

 ود:وةكان لةسةر بوونى مةوليبةَلطة طوماناوي .10
عندما أحدثت بدعة املولد يف »دةَليَت:  vكر اجلزائري( ب )أبو9

مطلع القرن السابع وفشت وانتَشت بني الناس لوجود فراغ روحي ... 

وتأصلت هذه البدعة يف النفوس وأصبحت جزء من عقيدة كثري من أهل 

اجلهل مل َيد بدا بعض أهل العلم كالسيوطي رْحه اهلل تعاىل من حماولة تربيرها 

 امةـاء للعـولد هذه وذلك إرضـن شبه يستشهر ِبا عىل جواز بدعة املبحث عـبال

                                                             
 .(2/691لشيخ صالح الفوزان ) "جممو  الفتاوى" (1)

 (.12/7) "موقع اإلسالم سؤال وجواب" (2)
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واخلاصته أيضًا من جهة وتربيرًا لرىض العلًمء ِبا وسكوهتم عنها خلوفهم من 

...«احلاكم والعوام من جهة 
(1). 

دا دروست بوو لةناو ود لة سةدةى حةوتى كؤضيواتة: كاتيَك بيدعةى مةولو
ةم داهيَنراوة داكوترا لة هؤكارى بؤشايى رِؤحى دينى ئو بووةوة بة آلدا بخةَلك
و بووة بةشيَك لة باوةرِى زؤرى نةزانةكان، هيض ضاريان نةما هةنديَك لة  داناخيان

بيَجطة لة ثاساو نةبيَت بيهيَنيَتةوة  v )السيوطي(ئيمامى  وخاوةن زانست وةكو
ت و خةَلكى نةزان آلبؤ رِازيكردنى زانايان بيَدةنطن لة ئاستى، لةبةر ترسى دةسة

 لةاليةك.
بة تايبةت ئةو زانايانةى كة بةم جؤرةوة طريؤدة بوون نيشتةجيَى ئةو شويَنانة 

)السيوطي، : وو شام و عيَراق، وةكو بوون كة ئةم بيدعةيةى تيَدا بآلوة لة ميسر
لة ناودارةكان، وة ئةمانةى دواى  أبو شامة مقدسي وابن حجر العسقالني ...(

و طومانةكانى ئةوان  ةمان شيَوةى طريؤدة تووشبوون و هةمان بةَلطةئةوانيش بة ه
 دووبارة دةكةنةوة.

ةكانى ئةم بابةتة ثَيويست دةكات يبؤ ثةرضدانةوةى بةَلطة طوماناوي
 ان:وبضينةوة سةر بةَلطةى ثَيشو

َوَقِد اْسَتْخَرَج َلُه إَِماُم »دةَليَت:  v)السيوطي( ئيمامى  بةلَطةى يةكةم:

اظِ  فَّ نَِّة، َواْسَتْخَرْجُت َلُه َأَنا َأْصًًل َثانًِيا، احْلُ  أبو الفضل ابن حجر َأْصًًل ِمَن السُّ

الِِح ِمَن اْلُقُروِن ... َقاَل:  َلِف الصَّ َأْصُل َعَمِل امْلَْولِِد بِْدَعٌة مَلْ ُتنَْقْل َعْن َأَحٍد ِمَن السَّ

                                                             
 .159لعبداهلل التوجيري ص "البد  احلولية"، 57ص "ن الغلو واإلجحافاإلنصاف فيام قيل يف املولد م" (1)
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ى يِف َعَملَِها الثًََّلَثِة، َوَلكِنََّها َمَع َذلَِك َقِد اْشَتَملَ  رَّ َها، َفَمْن ََتَ ْت َعىَل حَمَاِسَن َوِضدِّ

َها َكاَن بِْدَعًة َحَسنًَة َوإاِلَّ َفًَل، نََّب ِضدَّ ِرَُيَها ...  امْلََحاِسَن َوََتَ َقاَل: َوَقْد َظَهَر ِِل خَتْ

ِحيَحنْيِ ِمْن  َم  َأنَّ النَّبِيَّ »َعىَل َأْصٍل َثابٍِت َوُهَو َما َثَبَت يِف الصَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْم َفَقاُلوا: ُهَو َيْوٌم َأْغَرَق  َقِدَم امْلَِدينََة َفَوَجَد اْلَيُهوَد َيُصوُموَن َيْوَم َعاُشوَراَء، َفَسَأَْلُ

ى ُموَسى َفنَْحُن َنُصوُمُه ُشْكًرا هللَِِّ َتَعاىَل  ْعُل ، َفُيْسَتَفاُد ِمنُْه فِ «اهللَُّ فِيِه فرعون َوَنجَّ

ٍ ِمْن إِْسَداِء نِْعَمٍة َأْو َدْفِع نِْقَمٍة،
ْكِر هللَِِّ َعىَل َما َمنَّ بِِه يِف َيْوٍم ُمَعنيَّ َوَأيُّ نِْعَمٍة ...  الشُّ

ِة يِف َذلَِك اْلَيْوِم؟ َوَعىَل َهَذا َفَيْنَبِغي أَ  ْْحَ وِز َهَذا النَّبِيِّ َنبِيِّ الرَّ ْن َأْعَظُم ِمَن النِّْعَمِة برُِبُ

َة ُموَسى يِف َيْوِم َعاُشوَراءَ  ى اْلَيْوُم بَِعْينِِه َحتَّى ُيَطابَِق ِقصَّ «ُيَتَحرَّ
(1). 

دؤزيوةتةوة، وة  يةبنةمايةكى بؤ ئةم بؤنة v )ابن حجر العسقالين(واتة: 
و  ود بيدعةيةودةَليَت: مةول )ابن حجر(منيش بنةماى دووةمم بؤ دؤزيوةتةوة، 

و خراثة لةخؤ  نةيان كردووة، ئةم بؤنةية ضاكة كةسيَك لة ثيَشينة صاَلحةكان
دةطريَت، ئةوةى ضاكةكانى بكات لة خراثةكانى بةدوور بيَت ئةوا بيدعةى 
حةسةنةية، وة ئةطةر نا ... وة بنةمايةكم بؤ رِوون بووةتةوة لة سةرى ئةويش ئةو 

ون، ولةكةكان بةرِؤذووج آدةضيَتة مةدينة دةبين فةرموودةيةية كاتيَك ثيَغةمبةر 
و  دةكات، دةَليَن: ئةم رِؤذة خواى طةورة فريعةونى لةناو بردثرسياريان ليَ

ئيَمةيش بؤ سوثاسطوزارى خوا بةرِؤذووين ... ئةمةى ليَ  ،)موسا(ى رِزطار كرد
وةردةطريَت سوثاسطوزارى لةسةر نيعمةتيَك لة رِؤذيَكى دياريكراودا، وة ض 

                                                             
 (.1130(، ومسلم )2004(، واحلديث رواه البخاري )229 - 1/224) "احلاوي للفتاوي" (1)
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رة لةو رِؤذةدا؟ وا ثيَويست دةكات طةورةت نيعمةتيَك لة دةركةوتنى ثيَغةمبةر 
بةسةرهاتةكةى  ألوو بطوجنيَت لةطةتاوةك ،ئةو رِؤذة بةتةواوى ديارى بكةين

 لة عاشورا. )موسا(دا 

 زانايان بةم شَيوةية بةرثةرضى دةدةنةوة:

نةك ئاهةنط  ،بيَت ئةوا دةبيَت بةرِؤذوو بني )عاشورا(و وئةطةر وةك .1
ال أننا نقيم املآدب واألفراح   صام النبي املفروض أننا نصوم كًم»بطيَرِين، 

بالطبول واملزامري، ... فًم أعجب هذا الفهم املعكوس، ... فهل اهلل تعاىل يشكر 

«بالطرب واألكل والَشب؟ اللهم ال، ال
(1). 

واتة: زؤر سةيرة ثيَضةوانةى ئةم فةتواية دةبواية بةرِوَذوو بني، وة ئايا 
 ثلَ و خواردن و خواردنةوة دةكريَت؟.شوكرانةى خودا بة ئاهةنط و تة

كة وتى كةسيَك لة  v )ابن حجر(ثيَضةوانةى برِيارى يةكةميةتى،  .2
خيَرة بة ئيقرارى ثيَغةمبةر آ سةردةمة ثرِانى ئةو سوهاوةآلن و تابعني و شويَنكةوتو

  نةيان كردووة، طةر واية ضؤن بوو بة بيدعةى ضاكة؟ بؤ ضاكة ماوةتةوة
 !ئةوان نةيكةن؟

و تابعني(  طةر ئةم بؤنةى )عاشورا(ية ببواية بة بةَلطة ئةوا )صةحابة .3
ثيَكردنى و ليَيان ون نةدةبوو ئةم بؤيان بةَلطة لة رِووى تيَطةيشنت و كاردةيانكردة 

ضى لة )قاهرية( ؤى ك(852)لة ساَلى  v )ابن حجر(بدؤزيَتةوة، كاتيَك 
و نيو ئةم بةَلطةيةى  شت سةدةوةفاتى كردووة، هيض زانايةك بة دريَذايى هة

                                                             
 .33لشيخ: أيب بكر اجلزائري ص "من الغلو واإلجحاف اإلنصاف فيام قيل يف املولد" (1)
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سةدةى ثرِ لة خيَرى هاوةآلن و  آنةدؤزيوةتةوة بيَجطة لةم، نةك س
 وانى.وشويَنكةوت

إال  ،كل أحد يؤخذ من قوله، وُيرتك»دةَليَت:  v )مالك(ئيمام 

«صاحب هذا القرب، صىل اهلل عليه وسلم
(1). 

بيَجطة لة واتة: هةموو كةس قسةى ليَ وةردةطرييَت و رِةت دةكريَتةوة 
 خاوةنى ئةم قةبرة.

و  نةك رِا ،و بنةماية لةسةر شةرع و بةَلطة )توقيفية(عيبادات وةستاوة  .4
 .(2)زانني و داهيَنراوى ضاكبةضاك

دا دوثاشان داوا دةكات بطةرِيَني بةدواى دياريكراوى تةواوى رِؤذى مةولو
لةبةر  ،امةئةجن آثيَكن، ئةمة بؤ خؤى هةوَليَكى برِؤذى عاشورا با بي ووةكو

 نةبوونى بةَلطةى تةواو لةسةر رِؤذةكة.
و هانى خةَلكى بؤ داوة، بة  باسى عاشوراى كردووة  ثيَغةمبةرى خوا .5

وة نة خيَريشى لةسةر برِيار داوة، طةر  ،دةوة نة باسي كردووةوثيَضةوانةى مةولو
ءٍ »خوَى دةفةرمويَت:  وببواية ليَى نةدةشاردينةوة، وةكو ُه َلْيَس يَشْ ُبُكْم إِىَل  إِنَّ ُيَقرِّ

ُبُكْم إِىَل النَّاِر إاِلَّ َقْد هَنَْيُتُكْم َعنْهُ  ٌء ُيَقرِّ نَِّة إاِلَّ َقْد َأَمْرُتُكْم بِِه َوَلْيَس يَشْ «اجْلَ
(3). 

                                                             
 (.1/258لأللباين ) "يث الصحيحةسلسلة األحاد"(، 1/251) "املوطأ" (1)

الرد القوي عىل الرفاعي واملجهول وابن "، و 161لعبداهلل بن عبدالعزيز بن أمحد التوجيري ص "البد  احلولية" (2)

 .32حلمود بن عبداهلل التوجيري ص "علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي

 .(2866لأللباين ) "سلسلة األحاديث الصحيحة" (3)



 38 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

كردوون و هيض يَن خباتةوة لة بةهةشت فةرمامن ثواتة: كاريَك نةماوة نزيكتا
 ئيال رِيَطريم ىلَ كردوون.كاريَكيش نةماوة نزيكتان خباتةوة لة ئاطر 

هةر لةم رِؤذةدا  ئةى ئةوةى بؤ لةبري دةضيَت كة ثيَغةمبةرى خواش  .6
و بؤنةيةك ثةراويَز بكريَت كة  وةفاتى كردووة؟ بؤنةيةك خبويَنريَتةوة تيايدا

 ثيَضةوانةى يةكن!

قول كثري من العلًمء أو العباد أو أكثرهم، »دةَليَت:  v )ابن تيمية( .7

ك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكًلم الرسول صىل اهلل عليه ونحو ذل

وسلم حتى يعارض به، ... إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين فقد تركها يف زمان 

هؤالء، ... إن مل يكونوا أفضل ممن فعلها، فليسوا دوهنم. ولو كانوا دوهنم يف 

«الفضل ... ثم عامة املتقدمني الذين هم أفضل من املتأخرين
(1). 

واتة: قسةى زؤرى زانايان و خواناسان ناشيَت ببيَتة ثيَضةوانةى فةرموودةكانى 
انا بيستيان ةستيَت، وة ئةطةر كةسانيَكى باش و زوبةرامبةرى بو ثيَغةمبةر 

يان و خواناسان نة دا ئةوا هةر لةو سةردةمةدا كؤمةَليَك زاناكرديان لة سةردةميَك
ةكان بة وةبيَت لة خوار ئةوانةوة نني، خؤ ثيَشودا نكردووة، خؤ ئةطةر لة ئاستيان

 ئةم دواييانة. وطشتى باشرتن تاكو

بة رِوونى ديارة كاردانةوةى شويَن لةسةر ئةم جؤرة زانايانة بووة، وة طةر وا 
 ة.ينةبيَت بؤضى زانايانى حيجاز ئةم باسةيان ني

                                                             
 (.2/118(، )2/89) "تضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيماق" (1)
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 دةخريَت؟ آلةوة طرنطرتةكانى ترى دين ثشتطوو بؤنة  ة ياديهؤكار ضي .8
ياخود ضوون  ء(،بؤنةى يةكةم هاتنة خوارةوةى وةحى لة ئةشكةوتى )حةرا ووةكو

ؤ مةدينة كردن بد سةركةوتنى جةنطى بةدر، يان كؤضو ميعراج، ياخو بؤ ئيسرا
ثشتيوانى و  و بوون بةو رِيَذةية زةق ديارى دةكريَت... بةآلم بؤنةى لةدايك
 ثاساوى بؤ دةهيَنريَتةوة.

بوونى )مةسيح( رةكان بؤ لةدايكويَكردنى طاوئةطةر ئةمة هؤكارى ضاول
و  حةز ألكى نةبيَت و طوجناو نةبيَت لةطةو عادةتى بةربآلوى خةَلو نةبيَت و خو

لةسةر داطرتنةى بؤ  آو ث ةيدا بؤ ئةم هةموو ثشتيوانيئارةزووةكانى خةَلكي
 دةكريَت؟

ُكْن ِمْن َقْبُل، َوَلكِْن َقْد َحَدَث ُأُموٌر مَلْ تَ » :هؤكارى ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ

ا َعىَل امْلُْسلِِمنَي، َوِهَي  ، َوُلبَِّس ِِبَ ِقيَّ ْ ا اْلَعامَلَ الَشَّ ، َوَغَزا ِِبَ ا اْلَعامَلُ اْلَغْريِبُّ اْبُتَِلَ ِِبَ

اَمةُ  دَّ ْكَرَياِت،...  تِْلَك امْلََباِدُئ اْْلَ ُم الذِّ  َوإِْبَراُز َشْخِصيَّاٍت ... َوَصاُروا ُيِقيُموَن َْلُ

ًة، َواَل َطِريًقا  َفَقاَم ِمَن امْلُْسلِِمنَي َمْن َيُقوُل:. .. َنْعَلُم َأنَّ امْلَْولَِد َلْيَس ُسنًَّة َنَبِويَّ

ًَم ُنِريُد ُمَقاَبَلَة اْلِفْكَرِة بِاْلِفْكَرِة، ، َوإِنَّ رْيِ ا بِاخْلَ  َسَلِفيًّا، َواَل َعَمَل اْلُقُروِن امْلَْشُهوِد َْلَ

ْكَرَياِت  ْكَرى، لِنَْجَمَع َشَباَب امْلُْسلِِمنيَ  َوالذِّ « بِالذِّ
(1). 

ثيَش نةبووة، ئةويش جيهانى رِءذئاوا ويان داوة لةوةوواتة: ئيَستا رِووداويَك رِ
داطري كردووة، ئةو بريو  آو جيهانى رِؤذهةآلتى ث شى كؤمةَليَك شت بووةوتو

 ى ناودار، بةم هؤكارةوةبؤضوونة رِوخيَنةرانةية ... بة دةركةوتنى كؤمةَليَك كةسان
                                                             

 ( يف تفسري سورة }اإلنسان{.8/386للشنقيطي ) "أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" (1)



 40 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

وود لة دا دةَليَت: دةزانني مةولن بؤ كراوة، موسَلمانانيش تيايانو ياديا بؤنة
ت بةآلم دةمانةويَ ،ةيسةدة خيَرةكة ني آوان و كارى سو رِيَطاى ثيَشو دا نيةسوننةت

 ،و بؤنة بكةين و بؤنة بةرامبةر ياد انى بكةين و ياددا بةربةرةكلة ئاستى ئةوان
 انى موسوَلمان كؤ بكةينةوة.طةجن وتاوةكو

 و سةرؤكانةوة دةخةينة رِيزى ئةو ناودار  ئةوا ثيَغةمبةرى خوا آطةر واب
رِيَطةى ثيَنادات، خواى  ألو عةق ةي، ئةمةش شاييستة نيداناويان هةية لة دونيا كة

بةرز  ثيَغةمبةر ناوى  {4:  0}[ ڭڭ  ڭ  ڭ  ثةروةردطار دةفةرمويَت: ]
دا، لة دا، لة تةحياتدا، لة قامةتدا، لة بانطؤذيَكبووةتةوة ثيَنج جار لة رِ

 .(1)داسآلوات
 )ابن حجر(لة دواى بةَلطةكةى  v )السيوطي(ئيمامى  بةلَطةى دووةم:

v ِرَُيُه َعىَل َأْصٍل آَخَر، َوُهَو َما َأْخَرَجُه اْلَبْيَهِقيُّ َعْن »: دةَليَت َوَقْد َظَهَر ِِل خَتْ

ةِ  َأنَّ النَّبِيَّ »َأَنٍس  َم َعقَّ َعْن َنْفِسِه َبْعَد النُُّبوَّ َأنَّ الَِّذي َفَعَلُه « ... َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ًة لِْلَعامَلنَِي َوتَ  اُه َرْْحَ ْكِر َعىَل إََِياِد اهللَِّ إِيَّ يٌع النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إِْظَهاٌر لِلشُّ َْشِ

تِِه َكًَم كَ  ْكِر بَِمْولِِدِه أِلُمَّ اَن ُيَصَلِّ َعىَل َنْفِسِه لَِذلَِك، َفُيْسَتَحبُّ َلنَا َأْيًضا إِْظَهاُر الشُّ

ات «بِااِلْجتًَِمِع َوإِْطَعاِم الطََّعاِم َوَنْحِو َذلَِك ِمْن ُوُجوِه اْلُقُرَباِت َوإِْظَهاِر امْلَََّسَّ
(2). 

                                                             
 .87لشحاتة حممد صقر ص "املولد النبوي هل نحتفل" (1)

( وقال: هو حديث 9/300)للبيهقي  "ىالسنن الكرب"(، واحلديث يف 1/230للسيوطي ) "احلاوي للفتاوي" (2)

ال يثبت، وقال األلباين ىف : (9/595) "الفتح"(، قال ابن حجر يف 796) "مصنف عبدالرزاق" منكر، ويف

(: هذا حديث باطل، وقال ابن 8/412) "املجمو "(: وهو كذلك، وقال النووي يف 6/504) "الصحيحة"

 .ضعيف "(9/595) "فتح الباري"وقال البزار يف  : قال أمحد: منكر،57ص "حتفة املودود"القيم يف 
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 ىئةويش ئةو رِيوايةتة ،ةيةوةواتة: بنةمايةكى ترم بؤ رِوون بووةتةوة لةم بار
حةومتى بؤ خؤى كردووة لة دواى  دةَليَت: ثيَغةمبةر كة   ة)ئةنةس(

 وةكوو كردووة كة ئةمةى ثيَغةمبةرايةتى، ئةمة ئةوة دةردةخات ثيَغةمبةر 
لةسةر بوونى بة رِةمحةتيَكى خوايى و هؤكارى  بووة ةكى خوايىيسوثاسطوزاري

دةدا، وا باشة ئيَمةيش  شةريعةت بؤ طةلةكةى، وةك ضؤن سآلواتى لةسةر خؤى
و خواردن  بوونى بة كؤبوونةوةنى شوكرانةى خوا بكةين بة لةدايكدةربرِي

 ةكان.يو جؤرةكانى نزيكبوونةوةى خوايى و دةرخستنى خؤشي بةخشينةوة
 وةآلم:

)مالك وأمحد و كارى ثَناكريَت، ئيمام  ة)ضعيف(فةرموودةكة الواز  يةكةم:
واحلافظ املزي واحلافظ الذهيب وابن حجر  بن حنبل والبزار، والبيهقي والنووي

 آو كارى ث يان داناوة)ضعيف(رِةمحةتى خوايان ليَبيَت هةموويان بة  واأللباني(
 ناكريَت.

طة بؤ دةبيَتة بةَل ؛وة ئايا ئةطةر مةرِى سةربرِيبيَت بؤ شوكرانةى خوادووةم: 
 بوونى؟!كردنة جةذنى رِؤذى لةدايك

اِء »دةَليَت:  v يوطي()السئيمامى  بةلَطةى سيَيةم: ُثمَّ َرَأْيُت إَِماَم اْلُقرَّ

ى  افَِظ شمس الدين ابن اجلزري َقاَل يِف كَِتابِِه امْلَُسمَّ َعْرُف التَّْعِريِف بِامْلَْولِِد "احْلَ

يِف  ِ ُه: َقْد ُرِؤَي أبو ْلب َبْعَد َمْوتِِه يِف النَّْوِم، َفِقيَل َلُه: َما َحاُلَك،  "الَشَّ َما َنصُّ

ُف َعنِّي ُكلَّ َلْيَلِة اْثنَنْيِ َوَأُمصُّ ِمْن َبنْيِ ُأْصُبَعيَّ َماًء بَِقْدرِ فَ  فَّ ُه َُيَ  َقاَل: يِف النَّاِر، إاِلَّ َأنَّ

ْتنِي بِِواَلَدةِ  -َوَأَشاَر لَِرْأِس ُأْصُبِعِه  -َهَذا  َ َوَأنَّ َذلَِك بِإِْعَتاِقي لثويبة ِعنَْدَما َبَشَّ
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َم َوبِإِْرَضاِعَها َلُه. َفإَِذا َكاَن أبو ْلب اْلَكافُِر الَِّذي َنَزَل النَّبِيِّ َصىلَّ  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم بِِه، َفًَم  ِد النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِه ُجوِزَي يِف النَّاِر بَِفَرِحِه َلْيَلَة َمْولِ  اْلُقْرآُن بَِذمِّ

دِ  ِة النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيََّسُّ بَِمْولِِدِه َوَيْبُذُل َما  َحاُل امْلُْسلِِم امْلَُوحِّ ِمْن ُأمَّ

ًَم َيُكوُن َجَزاُؤُه ِمَن اهللَِّ  َم؛ َلَعْمِري إِنَّ تِِه َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ بَّ  َتِصُل إَِلْيِه ُقْدَرُتُه يِف حَمَ

«لِِه َجنَّاِت النَِّعيمِ اْلَكِريِم َأْن ُيْدِخَلُه بَِفْض 
(1). 

ود: ئةبولةهةب لةثاش مردنى وبةَلطة دةهيَنيَتةوة بؤ مةول )ابن اجلزري(واتة: 
دام، بةآلم لةسةرم سووك وت: حاَلت ضؤنة؟ وتى: لة ئاطران لة خةودا بينرا، ثيَي

بة  ،كراوة لة هةموو شةويَكى دوو شةممةدا بةقةد نيَوان دوو ثةجنة ئاو دةخؤمةوة
بوونى ثيَغةمبةرى ، كاتيَك مذدةى لةدايككردنى )سؤيبة(ى كةنيزةكئازاد بؤنةى

تةوة لة ئاطردا بة بؤنةى دا، ئةبولةهةبى كافر ثاداشتى بدريَدام و شريى ثيَثيَ
، ئةبيَت حاَلى موسَلمانى ئةم طةلة ضؤن بيَت بوونى ثيَغةمبةرى خوا لةدايك

 ؟! غةمبةر بوونى ثيَكاتيَك دةبةخشيَت بة خؤشى لةدايك

 و دةَليَت: وةآلمى دةداتةوة v )ابن حجر العسقالني(

َرةي  .1 خي اليُح يفي اآلح َعَمُل الصَّ َر َقدح َينحَفُعُه الح
َكافي يثي َداَلَلٌة َعىَل َأنَّ الح َدي  احلح

 ،َويفي

آني  ُقرح ري الح
يٌف ليَظاهي ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ] :َقاَل اهللَُّ َتَعاَل  ،َلكينَُّه خُمَال

{l  :23}[ چچ    ڃ
(2). 

                                                             
 .(9/145البن حجر ) "فتح الباري"(، و 1/230للسيوطي ) "احلاوي للفتاوي" (1)

 .(9/145البن حجر ) "فتح الباري" (2)
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ى ليَ واتة: بةم رِيوايةتة دةبيَتة بةَلطة كة بيَباوةرِ كردةوةى ضاك سوود
دةفةرمويَت: هةر كاريَكتان  كة دا، ئةمةش ثيَضةوانةى قورئانةدةبينيَت لة قيامةت

 بيَت ئيَمة ثةرت و بآلوى دةكةينةوة )واتة بيَباوةرِان(.هيَنا

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ]

 .{E  :65}[ ۋٴۇ
و  واتة: طةر هاوبةش بؤ خوا برِيار بدةيت ئةوا كردةوةكانت دةسرِينةوة

 زةرةرؤمةند دةبيت.
وة، ئةمةش بةشيَكة لة فةرموودةى الواز )عروة(ة لة )مرسل(ئةم رِيوايةتة  .2

 .)ضعيف(
ش بينيبيَتى و خةويش نابيَت بة بةَلطة، وة رِةنطة ئةوةي ئةم طيَرِانةوةية خةوة .3

 لةو كاتةدا بيَربِوا بووة.
لةدايكبوونى  ألكردنى )سؤيبة( لةطةم طيَرِانةوةيةدا دةَليَت: ئازادلة .4

خؤى ثيَضةوانةى خواردنى، ئةمةش بؤبووة، يان ثيَش شري ثيَغةمبةردا 
 .ثيَغةمبةرة طيَرِانةوةكانى ذيانى 
َأْهِل اْلِعْلِم َقاُلوا: َوَكاَن َعْن َغرْيِ َواِحٍد ِمْن »دةَليَت:  v )ابن سعد(

َة. َوَكاَنْت َخِدََيُة ُتْكِرُمَها. َوِهَي  َم َيِصُلَها َوُهَو بَِمكَّ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ٍب َأْن َتْبَتاَعَها ِمنُْه لُِتْعتَِقَها. َفَأَبى أَ  ٍب. َفَلًمَّ َيْوَمئٍِذ مَمُْلوَكٌة. َوَطَلَبْت إىَِل َأيِب َْلَ ُبو َْلَ

ٍب. َوَكاَن َرُسوُل  َم إِىَل امْلَِدينَِة َأْعَتَقَها َأُبو َْلَ َهاَجَر َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم يَ  هَ ـَوٍة. َحتَّى َجاَءُه َخ ـْس ـِصَلٍة َوكِ ـا بِ ـْبَعُث إَِلْيهَ ـاهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َا َقْد ا أَ ـرَبُ  هنَّ



 44 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

َيْت َسنََة َسْبٍع. َمْرِجَعُه ِمْن َخْيرَبَ  «ُتُوفِّ
(1). 

هاتوضؤى دةكرد لة  ثيَغةمبةر واتة: لة زؤريَك لة ئةهلى عيلمةوة دةَليَن 
ثيَغةمبةر  لةو كاتةدا هيَشتا بةندة بووة، ،مةككة وة )خةدجية( رِيَزى ليَ دةطرت

  بؤ ئةوةى ئازادى بكات، )ئةبو داواى كرد لة )ئةبو لةهةب( ثيَى بفرؤشيَت
و  لةهةب( نةيكرد، كاتيَك كؤضى كرد بؤ مةدينة )ئةبو لةهةب( ئازادى كرد

هةواَلى مردنى بيست لة ساَلى  وتاوةكو ،جل و بةرطى بؤ دةنارد ثيَغةمبةر 
 حةوتى كؤضى هاتنةوةى لة خةيبةر.

 وأعتقها أبو ْلب بعد ما هاجر رسول اهلل»دةَليَت:  v )ابن عبدالرب(

َم إىل املدينة «َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ
(2). 

 كؤضى كرد بؤ مةدينة. ثيَغةمبةر واتة: )ئةبو لةهةب( كاتيَك ئازادى كرد 
ثيَغةمبةر بوونى خؤشحاَلى )ئةبو لةهةب( بة لةدايكة بؤ يهيض بةَلطةيةك ني .5
 )(3)و مذدة ثيَدانى و ئازادكردنى )سؤيبة. 

، َقاَل: »دةَليَت:  ةرى كورِى خةتاب( بة كورتى )عوم َعْن ِزَياِد ْبِن ُجَبرْيٍ

طَّاِب َريِضَ اهللُّ َعنُْه:  ِدُم اإِلْسًلَم؟»َقاَل ِِل ُعَمُر ْبُن اخْلَ ُقْلُت: اَل، « َهْل َتْعِرُف َما ََيْ

ِدُمُه َزلَُّة اْلَعامِلِ، ...»َقاَل:  «ََيْ
(4). 

                                                             
 (.1/87البن سعد ) "الطبقات الكربى" (1)

البن اجلوزى  "املصطفى الوفاء بأحوال"(، 1/12البن عبدالرب ) "االستيعاب يف معرفة األصحاب" (2)

 (.269) "املشكاة"وصححه األلباين يف  ،(220) "السنن"رواه الدارمي يف  (4) .(1/178)

حلمود بن عبداهلل التوجيري  "الرد القوي عىل الرفاعي واملجهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي" (3)

 .68لشحاتة حممد صقر ص "املولد النبوي هل نحتفل"، 57ص
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 ت؟ فةرمووى: هةَلةى زانا دةيرِوخيَنيَت.واتة: دةزانيت ضى ئيسالم دةرِوخيَنيَ
كِيمِ »دةَليَت:   )معاذ بن جبل(وة  ُرُكْم َزْيَغَة احْلَ «ُأَحذِّ

(1). 
 واتة: ئاطادارى هةَلةى زانا بن.

دةكةن بة بةَلطة كة دةَليَت:  v )ابن تيمية(قسةيةكى  بةلَطةى ضوارةم:

سى عليه السًلم، وإما ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى يف ميًلد عي»

حمبة للنبي صىل اهلل عليه وسلم، وتعظيًًم. واهلل قد يثيبهم عىل هذه املحبة 

واالجتهاد، ال عىل البدع من اختاذ مولد النبي صىل اهلل عليه وسلم عيًدا. مع 

اختًلف الناس يف مولده. فإن هذا مل يفعله السلف، مع قيام املقتيض له وعدم 

ر هؤالء الذين َتدهم حراًصا عىل أمثال هذه البدع، مع ما ْلم املانع منه ... وأكث

«من حسن القصد، واالجتهاد الذين يرجى ْلم ِبًم املثوبة
(2). 
د( يان ضاوليَكردنى وواتة: ئةوةى هةنديَك لة خةَلكى دايانهيَناوة )مةولو

بة  و  يان خؤشةويستى ثيَغةمبةر بوونى مةسيح وورةكانة لة لةدايكطا
رتنيةتى، رِةنطة خواى طةورة ثاداشتيان بداتةوة لةسةر ئةو خؤشةويستى بةرز رِاط

بوونى ثيَغةمبةر بيدعةكةيان بة جةذن طرتنى لةدايكنةك لةسةر  ،و هةوَلدانةيان
 ،بوونى ثيَويست و نةبوونى  ألنةيان كردووة، لةطة وانى صاَلحئةمة ثيَشو

دا نيةتى أل ئةوةشةية، لةطةدةدةن لةسةر ئةم بيدع ألدا، زؤرى ئةوانة هةورِيَطري
 و كار دةكةن، ئوميَدى ثاداشت دةكريَن لةسةرى. ثاكيان هةية

                                                             
 (.228) "الكبري"(، وقال األلباين: صحيح اإلسناد موقوف، ورواه الطرباين يف 4611رواه أبو داود ) (1)

 (.124، 2/123) "اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم" (2)
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وإما حمبة للنبي صىل اهلل عليه وسلم، »مةبةستيان لةو لةتة قسةيةتى دةَليَت: 

مع ما ْلم من حسن »، «وتعظيًًم. واهلل قد يثيبهم عىل هذه املحبة واالجتهاد

دا نيةت و أل ئةوةشلةطة ،«م ِبًم املثوبةالقصد، واالجتهاد الذين يرجى ْل
ان يئةوة هةية ثاداشت بدريَنةوة لةسةر خؤشةويستي ىئوميَد ،مةبةستى ضاكيان هةية

 ان.يو نيةت ضاكي بؤ ثيَغةمبةر 
د، وة ئةطةر بة تةواوى قسةى ثيَش وة لةسةر مةولويئةم قسةية دان ثيادانان ني

 ة.يهيض بنةمايةكى نيو  و ثاشى خبويَنيتةوة دةزانيت دةَليَت بيدعةية
وهذان األصًلن مجاع الدين: أن ال نعبد إال اهلل، وأن »هةروةها دةَليَت: 

«نعبده بًم رشع، ال نعبده بالبدع
(1). 

َوى »وة دةَليَت:  َباِع اَل َعىَل اْْلَ ِع َوااِلتِّ ْ اْلِعَباَداُت َمْبنَاَها َعىَل الَشَّ

«َوااِلْبتَِداعِ 
(2). 

و  )اهلل(دينة: هيض خوايةك نةثةرستني بيجطة لة واتة: دوو بنةما بناغةى 
بادات بنةماى لةسةر نةك بة بيدعة، عي ،ثةرستنةكانيشمان دةبيَت بة شةرع بيَت

)ابن و كارى  و داهيَنراو، ثاشان بةرنامةو نةك ئارةزو ،كةوتةييةشةرع و شويَن
بة هةموو  ،كردنى بيدعةنوسراوةكانى شاهيدن لةسةر بنةبرِكؤى  v تيمية(
كانى و دذايةتى الدان لة قورئان و فةرموودة، تةنانةت لةم ثيَناوةدا لة جؤرة

 بةندينخانةى قةآلى دميةشق وةفاتى كرد رِةمحةتى خواى ليَبيَت.
                                                             

 (.2/373) "اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم" (1)

 (.1/80) "جممو  الفتاوى" (2)
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 )القواعد األصولية الفقهية(:ضةند ياسايةكى فيقهى و بنةمايى  .11

 :ىو شةرعى نةبوون دودانةوةى مةولوأل بؤ رِةتئةم بنةمايانة دةبنة شاهيد حا

اَجةِ » -أ «اَل ََيُوُز َتْأِخرُي اْلَبَياِن َعْن َوْقِت احْلَ
(1). 

دا، واتة ئةطةر تنى رِوونكردنةوة لةكاتى ثيَويستة دواكةويواتة: دروست ني
دواى نةدةخست و  بوون دين و عيبادةت بواية ثيَغةمبةرى خوا بؤنةى لةدايك

 رِوونى دةكردةوة.

«ُل يف الِعَباداِت التَّوِقيفاألَص»دةَليَت:  v )ابن تيمية( -ب
(2). 

 و دةرنةضوونة ليَى. دا وةستاوة لة ئاستى بةَلطةةتةكانواتة: بنةما لة عيباد
اية الى خوا ئةوا لة و نزيكبوونةوة بو د عيبادةت و كارى خيَروئةطةر مةولو

 و بوونى دةبوو. دا باس دةكراعيبادةتةكان

«األعياد توقيفية» -ت
فًم رشعه اهلل اتبع. وإال مل حيدث  إنًم العيد رشيعة،» ،(3)

«يف الدين ما ليس منه
(4). 

                                                             
البن قدامة  "روضة الناظر"(، 2/28) "أصول الرسخيس"(، 2/295للمروزي ) "ع األدلة يف األصولقواط" (1)

 "املذكرة"(، و 1/154للشوكاين ) "إرشاد الفحول"(، و 4/140للشاطبي ) "املوافقات"(، و 1/534)

لربكتي ملحمد ا "قواعد الفقه"(، و 1/328خلطيب البغدادي ) "الفقيه واملتفقه"(، و 1/10للشنقيطي )

 .261للجيزانى ص "معيار البدعة" (3)   (.72)

( محد بن عبداهلل 3/10للسعدي ) "رشح منضومة القواعد الفقهية"(، 29/17البن تيمية ) "جممو  الفتاوى" (2)

قواعد "(، 2/769دكتور حممد مصطفى الزحييل )ل "القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة"احلمد، 

 (.2/614البن تيمية ) "اقتضاء الرصاط املستقيم" (4) .67للجيزاين ص "ومعرفة البد 
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ا، ية، وة جةذن بةشيَكة لة شةرعى خوواتة: جةذنةكان بة طويَرةى بةَلطة
دا دروست ، وة ئةطةر نا هيض كاريَك لة دينئةوةى دايرِشتووة شويَنى دةكةويَت

 د جةذن بواية ئةوا باس دةكرا.وناكريَت، ئةطةر مةولو
«دات املجردة ال بدعة فيهاالعا» -ث

ٌة اَل »، (1) اِت ِمْن َحْيُث ِهَي َعاِديَّ اْلَعاِديَّ

ِد َتْدُخُلَها اْلبِْدَعةُ  ا َأْو ُتوَضُع َوْضَع التََّعبُّ «بِْدَعَة فِيَها، َوِمْن َحْيُث َيَتَعبَُّد ِِبَ
(2). 

 وكوواتة: كارة دونيايية ئاساييةكان نابيَتة بيدعة، وة كارة ئاساييةكان وة
خؤيان ئاساين و نابنة بيدعة، بةالم طةر بةنيةتى عيبادةت يان لة شويَنى عيبادةت 

د بة عادةت سةير بكريَت و ودابنريَت ئةوا بيدعة دةيطريَتةوة، واتة ئةطةر مةولو
 وو عيبادةت و لة شويَنى عيبادةت دانةنريَت و وةكو بكريَت بةآلم نيةتى خيَر

و ئةستةمة ئةو  ةيابيَتة بيدعة، بةآلم طومان نيئةوا ن ؛كاريَكى دينى سةير نةكريَت
و خاوةنيةتى دينى بناغةى  ئةوةى هؤكار، لةبةرو نيةتانةى ليَ دابربِدريَت كار
و  هةوَلدان و مةسرةفى خةَلك بة نيةتى خيَر و  ئةويش ثيَغةمبةرة ،نيةتىوبو

 د بيدعةية.وضاكةية، كةواتة بيَطومان مةولو
 زيانةكانى: .12

و الدان لة  بوونى موسَلمان بة رِؤتينيات و رِووكةشةوةبواريَكة بؤ فيَر -أ
نكةوتنى كارى بنةمايى لة جياتى بري لة زيندووكردنةوةى سوننةت و شويَ

كى ةكى كاتى و لةبريكردنيَيو طةرم وطورِي دةبني بة ياد ألرِيَطاكةى بكةين سةرقا
 بةردةوام.

                                                             
 .203للجيزانى ص "معيار البدعة" (1)

 (.2/594للشاطبي ) "االعتصام" (2)
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ود وطى بةناو مةولمان آبازى، كاتدنى كؤمةَلطا بة دوورِويى و رِيافيَركر -ب
دا بري سانى نوقم بوو لة كارة حةرامةكانو كة ديَت هةرضى كةسانى ئيمان الواز

جوان ثيشان بدةن لة  انيلةوة دةكةنةوة خؤيان حةشار دةن و سومعةى كةسايةتي
د باشرتين هةلة كة ودا بة تايبةت رِوو لةدين بن، ئةويش مةولوكؤمةَلطايةك

يةكى تازة ثيشانى رِوو و دا برِازيَنيَتةوةو كؤطاكانيو ... بة دوكان  شريينى و الفيتة
 ن.ى بشويَنى متمانةى زياترى خةَلكوةى ئةخةَلكى بدات بؤ

و قةبر هةَلبةسنت  تةنانةت دةسةالتدارانى جيهانى ئيسالمى ئةم جؤرة بؤنة -ت
دةكةنة بةَلطة بؤ موسَلمانيةتى دةسةالتداران و ئيسالم  ةو طومةز دروستكردن

 ،)نابليون بونابرت(يةتى، داطريكةرانيش ئةم هةلةيان قوَستؤتةوة وةك جيَبةجيَكار
كردنى يناثليؤن فةرمانى دا بة ثشتيوان دةَليَت: )اجلربتي(ميَذوو نوسى ميسرى 

سةد  آو س )الشيخ البكري(ئةم بؤنةيةى دةطيَرِا بة ناوى كة ناوداريَكى سؤفى 
و خؤيشى لة سةرةتايةوة تا كؤتايى  رِازاندةوة ئاهةنطةكةىو  رِياَلى فةرةنسى ثيَدا

 ألو ذن تيَكة و ثياو ةيدا نييؤن دةيزانى ئةمة لة دينيانناثل ئامادة بوو، وة دةَليَت:
 .(1)و حةرامةكانى تيَدا دةكريَتو و ئارةزو دةبيَت و هةوا

إبريل  13)دى كرد لة ووة سةفريى ئةمريكى بةشدارى ئاهةنطى مةولو
 وة سةفريى ئةمريكى بةشدارى ئةم كاتيَك تةريقةتى قادرى كردى، (2006

 )سيدبؤ ئاهةنطى  )طنطا(لة شارى  )فرانسيس ريتشارد( ،يسررد لة مــبوَنةيةى ك

                                                             
لعبدالرمحن  "تأريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار"، 39لشحاتة حممد صقر ص "املولد النبوي هل نحتفل" (1)

 .47للجربيت ص "مظهر التقديس"(، و 2/201بن حسن اجلربيت املؤرخ )



 50 
 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

 .(1)بدوي(

و ذن و تةثلَ ليَدان و شيعر وتن و خةَلك هةراسان  تيَكةَلبوونى ثياو -ث
و وتنى ضةندةها  زيادةرِةوى تيايدا و  كردن و وةسف و باسيَكى ثيَغةمبةر

، بة تايبةت ئةو و درؤ بةناوى ثيَغةمبةرى خواوة  ةَلبةسرتاوفةرموودةى ه
 و  و سويَند خواردنة بة ثيَغةمبةر شيعرة ثرِ )شريكيانة( كة هةمووى هاوار

 خستنة رِيزى خواوةية.

 دةَليَت: بة ثيَغةمبةر  )قصيدة الربدة(خاوةنى  ووةكو

 ُحلوِل احلادِث العِممِ  يـا أكـرَم اخلـلِق َما ِل َمن ألـوُذ بِه         سواَك عنَد 

وِمن علـوِمك ِعـْلُم اللوِح والقلمِ         فـإّن ِمن جـوِدَك الُدنيــا وُضـرُتـها
(2) 

جطة لة ة ثةناى ثيَبطرم، بيَيواتة: ئةى بةخشندةترين دروستكراو هيض كةسم ني
ك و قيامةتة، وة يةكيَ دا، يةكيَك لة بةخشندةيى تؤ دونياتؤ لة كاتى هاتنى بةآلكان

 ة.)اللوح وقلم(لةعيلمةكانت عيلمى 

جوِدَك الُدنيا )و  (َما لي َمن ألوُذ ِبه سواَك)وار لة غةيرى خوا دةكات  ها
هةر ئةو ثةناى  ،ئةمانة هةمووى موَلكى خوداية (ِعْلُم اللوِح والقلِم)و  (وُضرُتها

ۈ  ۈ        ۇ  ۆ  ۆموسوَلمانانة، خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ]

                                                             
 .40لشحاتة حممد صقر ص "املولد النبوي هل نحتفل" (1)

حلسن حسني  "ثالثية الربدة"(، 1/207ملحمد حيى ) "الربدة رشحًا واعراباً "، 238ص "ديوان البوصريي" (2)

 (.2/744لشحاتة حممد صقر) "دليل الواعظ إل أدلة املواعظ"(، 1/82)
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ى  ى  ۉ  ۉ ې ېې ې ۋ ۅ ۅ ٴۇ ۋ

 .{p  :16}[ ائ
بة فرياى خاوةن ثيَويستةوة ديَت كاتيَك دوعا دةكات بيَجطة لة  آواتة: ك
 ثةروةردطار؟

ة بةس خودا دةيزانيَت، )اللوح والقلم(عيلم و زانستى غةيب كة عيلمى 
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ]

 .{p  :65}[ ڃڄ  ڄ      ڄ  ڄ  
زانستى غةيب هيض بوونيَك لة ئامسان و زةوى نايزانيَت، وة  آواتة: بَل

 هةستيش ناكةن بة رِوَذى زيندووبوونةوة.
و  رةرةدا بة زى موسوَلمانان لة ثيَناوى كاريَكبة هةدةردانى سةروةت و سامان

 غةمبةر دا، ثيَادةرِةويشة لة ديندا، وة زيان دةشكيَتةوة بةسةر موسوَلمانانزي
ينِ »دةفةرمويَت:  اُكْم َواْلُغُلوَّ يِف الدِّ «إِيَّ

(1). 

 .داواتة: زيادةرِةوى مةكةن لة دين

«اَل ُتْطُروِِن، َكًَم َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرَيمَ »وة دةفةرمويَت: 
(2). 

ورةكان لة )عيسا(دا وزيادةرِةوى طا ووةكو ،داواتة: زيادةرِةوى مةكةن لة من
. 

                                                             
 (.2680) "صحيح اجلامع الصغري"و  (،2144) "الصحيحة"(، وصححه األلباين يف 3029ابن ماجه )رواه  (1)

 (.153) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 2826) "السنن"(، والدارمي يف 154(، وأمحد )3445رواه البخاري ) (2)
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 داشةرعييةكانزانستة ِروانطةى  لة لةدايكبوونى ثَيغةمبةر  بَونةى

و بةها  دا، بة قةدروبارة بوونةوةى لة هةموو ساَليَكى بة جةذن، دوناونان
يَبوونى ثاداشت ، ضاوةرِية)إعتقادي(خؤى بابةتيَكى بريوباوةرِ رِاطرتنى ئةمة بؤ
 ؛بوونى بة رِووداويَكى دينى، ثاَلنةرى ئةم هةموو كارة دين بيَتيلةسةرى، ثةيوةند

ة ئيَمة يعادةتيبوتريَت دونيايى و يَت بة كارى ربناو ب )مستحيل(ئةوا ئةستةمة 
رِيشاَلة بطؤرِيَت بؤ  و رِةط و دةيكةين، وة ئةطةر ئةم بؤنةية بةم هةموو بنةما

بريخستنةوةى ثلةوثايةى  و  و ذياننامةى ثيَغةمبةر دةرس و وانةى سرية
 لةبةرئةوةى: ،ةيو بيدعة ني دروستة بوتريَتتوانريَت نا

 ة.يار نيو دي ونة ميَذووى لةدايكبوونى ثيَغةمبةر . 1
و رِؤذانى  دةرطايةك دةكريَتةوة بؤ كارى ناشةرعى و داهيَنراوى تر. 2

 .طرنطرتى ذيانى ثيَغةمبةر 
 ة.يدا واني، لةطةلَ ئةوةشةيخةَلكى وا طومان دةبةن كاريَكى بنةمايى ديني. 3
و   )مسيح(رةكان بؤ لةدايكبوونى وكارى طاو ألليَكضوونة لةطة. 4

 .(1)ناودارة بيرَبِواكانى دونيا
 

 

   

                                                             
 .22لشحاتة حممد صقر ص "املولد النبوي هل نحتفل" (1)
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 لة ِروانطةى زانستة شةرعييةكاندا بَونةى لةدايكبوونى ثَيغةمبةر 
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